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  اإلخشاط فٟ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ :اٌفظً اٌشاثغ 

   ِفَٙٛ اإلخشاط ٚأ١ّ٘زٗ
 

 ِفَٙٛ اإلخشاط  (1)

٤جس ثُق٣ٞ٤ز ) ٗٞثصؼ ِػ٤ِٔز ف٣ٞ٤ز ٣ضنِ٘ ك٤ٜج ثٌُجةٖ ثُق٢ ٖٓ ثُلٞالس ثُ٘جصؾز ػٖ ثُؼٔ

 ٣ٚجفذٜج ٖٓ أٖٗطز ٤ٔ٤ًجة٤ز.ثُضٔغ٤َ ثُـيثة٢ ثُٞجًر ( ، ٝٓج 

 ١ّ٘خ اإلخشاط أ( 2)

 ة٤ز ثُق٣ٞ٤ز ثُضنِ٘ دجّضٌٔثً ٖٓ ثُلٞالس ٝثُٔٞثه ثُضجُلز ثُ٘جصؾز ػٖ ثُؼ٤ِٔجس ث٤ٔ٤ٌُج

 ك٢ ؽْْ ثٌُجةٖ ثُق٢. 

 .) ًٓ٘غ صٌثًٜٔج ) ألٕ صٌثًٜٔج ٣ْذخ ُٚ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثٌُٖٔالس ٝثألٌٝث 

 اإلخشاط فٟ اٌؾ١ٛاْ 
 

ُضـجهً ثُؾْْ ،  األغش١خ اٌجالص١ِخصؼذٌ  ( 1) اإلخشاط فمؾ ػٍٝ اٌّٛاد اٌزٟرمزظش ػ١ٍّخ 

 :  ِضً

 ثُ٘جصؾ٤ٖ ٖٓ ص٤ٌٌْ ثُؾ٣َتجس ثُؼ٣ٞٞز. CO2ثُٔجء ،  -

" (  ؽبِغ اٌج١ٌٛه"  ؽبِغ ا١ٌٛس٠ه، ا١ٌٛس٠ب ،  إٌشبدس)  ١ٌٕزشٚع١ٕ١خاٌفؼالد ا -

 ثُ٘جصؾز ٖٓ ص٤ٌٌْ ثُذٌٝص٤٘جس.

(2 ) ً   : ِضً، ٕ٘بن ِٛاد آخشٜ ال ٠ؼزجش رخٍض اٌغغُ ِٕٙب إخشاعب

ثُي١ ٣نٌػ ػ٠ِ ًٙٞر دٌثٍ ، ٝىُي ألٗٚ ٣نٌػ ٖٓ ثُؾْْ هٕٝ  َ غ١ش اٌّٙؼَٛاٌطؼب -

 إٔ ٣٘لي ٖٓ ثألؿ٤ٖز ثُذال٤ٍٓز.

ثُي١ ٣ومَ ثٌُةض٤ٖ ك٢ ػ٤ِٔز ث٤ُٜٖن ٣ٝنٌػ ٜٓ٘ج ك٢ ػ٤ِٔز ثَُك٤ٌ ، ٝىُي  ا١ٌٕزشٚع١ٓ -

 ألٗٚ ٣ومَ ٣ٝنٌػ ٖٓ ثٌُةض٤ٖ هٕٝ إٔ ٣ؼذٌ ثألؿ٤ٖز ثُذال٤ٍٓز.

ك٠ٜ  ك٢ أؽْجّ  ( أٓج 3)

 :  اٌزب١ٌخ، ٝصوّٞ دجُٞظجةق  

دؼٜ ثُضٞثدَ ثُض٢ ُٜج  ) ٚاألِالػاٌّبء رغ١طش ػٍٝ رٕظ١ُ ِؾز٠ٛبد اٌغغُ ِٓ  -

ثُؾْْ ٖٓ مالٍ ثٌُةض٤ٖ أٓج دجه٢ أؽَثةٜج كضنٌػ ٖٓ مالٍ صضٌى ٓقض٣ٞجس ٓضطج٣ٌر 

 ث٤ٌُِض٤ٖ (.

) صضقٍٞ ثُٔٞثه ثُْجٓز إ٠ُ ًٙٞ ؿ٤ٌ ّجٓز  اٌّٛاد اٌغبِخفخ ٚاٌزخٍض ِٓ اٌّٛاد اٌزبٌ -

 ُِؾْْ أٝ ؿ٤ٌ ىثةذز دٞثّطز ثٌُذو أٝ ث٤ٌُِض٤ٖ (.
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 اإلخشاط فٟ اإلٔغبْ 
 

 :  ٚأػؼبء إخشاعٙب عغُ اإلٔغبْثُ٘جصؾز ك٢  أُ٘ اٌفؼالد٣ٞٝـ  اٌزبٌٟاٌغذٚي ( 1)

اٌّٛاد 

 اإلخشاع١خ
CO2  اٌّبء 

اٌفؼالد 

 ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ 
 اٌّٛاد اٌغبِخ اٌزٛاثً  األِالػ 

أػؼبء 

 إخشاعٙب
 ثٌُةض٤ٖ 

 ث٤ٌُِض٤ٖ

  ثُؾِو

 ثٌُةض٤ٖ.

  ث٤ٌُِض٤ٖ

ثُؾِو ) دْ٘ذز 

 ٙـ٤ٌر (.

 ث٤ٌُِض٤ٖ 

 ثُؾِو.

 ث٤ٌُِض٤ٖ 

ثٌُةض٤ٖ )ثُٔقض٣ٞجس 

 (.ثُٔضطج٣ٌر كو٠ ُِضٞثدَ

 ثٌُذو أٝ ث٤ٌُِض٤ٖ 

ف٤ظ صضقٍٞ ثُٔٞثه ثُْجٓز ) 

دٞثّطز أ١ ٜٓ٘ٔج إ٠ُ ًٙٞ 

 (.ؿ٤ٌ ّجٓز أٝ ؿ٤ٌ ىثةذز 
 

 : أػؼبء اإلخشاط فٟ اإلٔغبْ( 2)

 ) ص٤ًٌخ ثُؾِو (. اٌغٍذ. 1

 –ثّضنالٗ ثُذٍٞ  –ص٤ًٌخ ثُؾٜجٍ ثُذ٢ُٞ  -ثُ٘لٌٕٝ  –) ص٤ًٌخ ث٤ٌُِز  اٌى١ٍخ. 2

 ؽٜجٍ ث٠ٌُِ ثُٚ٘جػ٢ (. –ثُلَٖ ث١ٌُِٞ  –ٌٓٞٗجس ثُذٍٞ 

 صْْٔ ثُذ٤ُٞ٘ج (. –ث٣ًٞ٤ُج  –) هًٝٙ  اٌىجذ. 3

 اٌغٍذ  :أٚالً 
 

 ( ٣ؼضذٌ ثُؾِو ػٞٞثً ُإلمٌثػ ك٢ ؽْْ ثإلْٗجٕ.1)

 جُؾْْ ًِٚ ٝأٌٟثكٚ ٖٓ ثُنجًػ.دألٗٚ ٣ق٠٤ أوجش أػؼبء اٌغغُ ؼو ثُؾِو ( ٣  2)

 :  رشو١ت اٌغٍذ( 3)

  األدِخ -اٌجششح ٣ضًٌخ ثُؾِو ٖٓ ٟذوض٤ٖ ًة٤ْ٤ض٤ٖ ٛٔج. 

  صٞؽو أّلَ ثألهٓز ؽجمخ د١ٕ٘خ٣ِضٚن ثُؾِو دجُؾْْ دٞثّطز. 

 : (  أّ٘ٙب،  خال٠ب ؽالئ١خ) صضٌٕٞ ٖٓ ػور ٟذوجس ٖٓ  اٌجششح)أ( 

 اٌطجمخ اٌذاخ١ٍخ اٌطجمخ اٌغطؾ١خ

صضٌٕٞ ٖٓ مال٣ج ؿ٤ٌ ف٤ز ِٓٔٞءر دٔجهر ه٤ٌٗز ص٠ْٔ  -

 ، صؼَٔ ػ٠ِ فٔج٣ز ثُؾِو ٖٓ ؿَٝ ث٤ٌٌُٔٝدجس. اٌى١شار١ٓ

ػٖ ٛؾٌر مال٣ج ثُطذوز ثُوثم٤ِز ُِذٌٖر ) ٝثُض٢  رٕشأ -

 صض٠ُٞ ص٣ٌٜٞ٘ج ( إ٠ُ ثُْطـ ثُنجًؽ٢ ، عْ صٔٞس.

دجّضٌٔثً ٝصؼٞٛ ألٜٗج صضؼٌٛ هثةٔجً ُإلفضٌجى  رزغذد -

 ) ػ٘و صؾل٤ق ثُؾْْ دٖٔ٘لز أٝ في ث٤ُو٣ٖ (.

 ج ؿ٤ٌ ف٤ز صؼٞٛ ثُطذوز ثُْطق٤ز صضٌٕٞ ٖٓ مال٣ -

 ( دجُضؾو٣و ثُْٔضٌٔ. اٌمش١ٔخ) 

صقض١ٞ ػ٘و هجػوصٜج ػ٠ِ مال٣ج ٙذـ٤ز صلٌٍ فذ٤ذجس  -

 ثُض٢ صٌْخ ثُؾِو ُٞٗٚ. ا١ٌّال١ٔٓ
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 :  األدِخ)ح( 

 .أٔغغخ ػبِخ* ص٠ِ ثُذٌٖر ، ٝصضٌٕٞ دٚلز أّج٤ّز ٖٓ 

إٌٙب٠بد  –ثظ١الد اٌشؼش ٚػؼٍخ اٌشؼشح  –اٌغذد اٌؼشل١خ ٚاٌذ١ٕ٘خ * صقض١ٞ ػ٠ِ : ) 

 (. اٌخال٠ب اٌذ١ٕ٘خ –األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ  –اٌؼظج١خ اٌؾغ١خ 

 اٌشؼشح  اٌغذح اٌؼشل١خ 
إٌٙب٠بد اٌؼظج١خ 

 اٌؾغ١خ

 

 .اٌٛؽذح اٌٛظ١ف١خ ٌإلخشاط فٟ اٌغٍذ٠ٛ  -

ػذجًر ػٖ أٗذٞدز ًك٤ؼز صِضق ػ٠ِ ٗلْٜج ،  -

صلضـ ػ٘و ّطـ ثُؾِو ) ك٢ ٟذوز ثُذٌٖر ( 

 (. ِغبَ اٌؼشقدلضقجس ص٠ْٔ ) 

 

 :  اٌٛظ١فخ -

) ثُٔجء ٝثألٓالؿ ْٝٗذز  اٌؼشقصْضنِ٘ 

ٙـ٤ٌر ٖٓ ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ( ٖٓ ثُوّ 

، عْ ٣ضذنٌ ثُؼٌم ػ٠ِ ّطـ ثُؾِو ٤ُنلٜ 

ٝصضنِق ثُلٞالس ،  ٖٓ هًؽز فٌثًر ثُؾْْ

 ً  .ثُض٢ صؾؼَ ثُؾْْ َُؽج

صضٌٕٞ ٖٓ د٤ِٚز صق٠٤ دٜج ًغ٤ٌ ٖٓ  -

 ثُٖؼ٤ٌثس ثُو٣ٞٓز.

 ثٗوذٞش.٣ضَٚ دٜج ػِٞز صقًٌٜج إىث  -

٣ٞؽو فُٜٞج ) هٌح مٌٝؽٜج ٖٓ ثُؾِو (  -

 :  ٌزؼًّ ػٍٝؿور ه٤٘ٛز صلٌٍ ٓجهر ه٤٘ٛز 

 .ص٤َْٜ مٌٝػ ثُٖؼٌر ٖٓ ثُؾِو 

  صوٚلٜج.إًْجح ثُٖؼٌر ٤ُٞٗز صٔ٘غ 

صْضؾ٤خ ُِٞـ٠  -

ٝثُِِٔ ٝثألُْ ٝهًؽز 

 ثُقٌثًر.

 

 :  ِالؽظبد

) ف٤ظ إٔ ثًصلجع هًؽز فٌثًر ثُؾٞ ٣ؤه١ إ٠ُ ثصْجع  ٠ضداد ِؼذي اٌؼشق ػٕذِب ٠ىْٛ اٌغٛ ؽبساً . 1

إلّضنالٗ ثُٔجء ٝثألٓالؿ ثَُثةور ػٖ فجؽز ثُؾْْ ًٝيُي  ثُٖؼ٤ٌثس ثُو٣ٞٓز ٝص٠٤ٖ٘ ثُـوه ثُؼٌه٤ز

 ٖٓ ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ُطٌهٛج ك٢ ًٙٞر ػٌم (.ْٗذز ٙـ٤ٌر 

 : ٠غت إصاٌخ اٌفؼالد اٌّزخٍفخ ػٓ اٌؼشق ثبٌغغً. 2

 .فض٠ ال صذو٠ ٛيٙ ثُلٞالس ثُض٢ صؾؼَ ثُؾْْ َُؽجً ٝصْو ْٓجّ ثُؼٌم 

 .ُِٞهج٣ز ٖٓ ثٌُٝثةـ ث٣ٌٌُٜز ثُٔ٘ذؼغز ٜٓ٘ج ػ٘و صٌثًٜٔج 
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 اٌى١ٍخ : صب١ٔبً 

 اٌى١ٍخ فٟ اٌفمبس٠بد 
 

 * صٞؽو ٤ًِضجٕ ٌَُ ف٤ٞثٕ كوج١ً ، صنضِق صذؼجً ُوًؽز ًه٤ٚ : 

 (اٌضذ١٠بد  )اٌفمبس٠بد اٌشال١خ  (اٌجشِبئ١بد  )اٌفمبس٠بد اٌذ١ٔب 

 ث٠ٌُِ صٌٕٞ ٣ِٟٞز ًٝه٤وز.

 ؽجٗذ٢ ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ.صٔضو ػ٠ِ ٍٟٞ 

 ث٠ٌُِ ك٤ٜج صٌٕٞ أًغٌ إًض٘جٍثً.

 صوغ مِق ثُذ٣ٌضٕٞ ) ؿٖجء ٣ذطٖ ثُضؾ٣ٞق ثُذط٢٘ (.

٣ضَٚ دٌَ ٤ًِز ه٘جر ص٠ْٔ " ثُقجُخ " ص٘وَ ثُذٍٞ ُضؾٔؼٚ ك٢ 

 ثُٔغجٗز ، عْ ٣نٌػ ػٖ ٣ٌٟن ه٘جر ٓؾٌٟ ثُذٍٞ.

 

 اٌى١ٍخ فٟ اإلٔغبْ 
 

ثُؾَء ثُؼ١ِٞ ٖٓ ثُضؾ٣ٞق ثُذط٢٘ ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُؼٔٞه صوغ ٤ًِضج ثإلْٗجٕ ك٢ :  اٌّٛلغ( 1)

 ثُلو١ٌ.

ّْ ، ٝػٌٜٝج ٗقٞ  12ٗقٞ ٣ذِؾ ُٟٜٞج :  اٌؾغُ( 2)

 ّْ. 3ّْ ، ٌّٜٝٔج ٗقٞ  7

صٖذٚ ك٢ ٌِٕٜج فذز ثُِٞد٤ج ، كؾَءٛج :  اٌٛطف( 3)

 ثُنجًؽ٢ ٓقوح ٝثُوثم٢ِ ٓوؼٌ.

٣ومَ كٌع ٖٓ ثأل٠ًٟٝ ) ث٣ٌُٖجٕ  ػٕذ اٌغضء اٌّمؼش

، ًٔج ٣نٌػ ٓ٘ٚ ث٣ًُٞو ث١ٌُِٞ ثُي١ ٣ضَٚ  ث١ٌُِٞ (

 دج٣ًُٞو ثألؽٞف ثُْل٢ِ ، ًٔج ٣نٌػ ٓ٘ٚ ثُقجُخ.

صضٌٕٞ ث٤ٌُِز ٖٓ :  اٌزشو١ت( 4)

ٓ٘طوز مجًؽ٤ز ٤ٝوز ص٠ْٔ 

، ٝٓ٘طوز هثم٤ِز ػ٣ٌٞز  اٌمششح

، دجإلٝجكز إ٠ُ  إٌخبعص٠ْٔ 

، ٝٛٞ صؾ٣ٞق ث٤ٌُِز  ؽٛع اٌى١ٍخ

 ثُٔوؼٌ.

 ُ٘لٌٕٝ.ث:  اٌٛؽذح اٌٛظ١ف١خ( 5)



 9  أؽ١بء صب١ٔخ صبٔٛٞ. –(  01095562324)  طفٛد دمحم أؽّذ اٌذوزٛس:  إػذاد         

 

 إٌفشْٚ 
 

 ٛٞ ثُٞفور ثُٞظ٤ل٤ز ٤ٌُِِز.:  اٌزؼش٠ف( 1)

 ٣ٞؽو دٌَ ٤ًِز فٞث٢ُ ٤ِٕٓٞ ٗلٌٕٝ.:  اٌؼذد( 2)

 :  إٌفشْٚ رشو١ت( 3)

 :  رزّب٠ض إٌٝػجبسح ػٓ أٔجٛثخ دل١مخ ، * 

 أٔجٛثخ إٌفشْٚ. 2  ِؾفظخ ثِٛبْ .1

ثُطٌف ثُٔ٘ضلل ُذوث٣ز 

 أٗذٞدز ثُ٘لٌٕٝ.

صٌٕٞ َٓهٝؽز ثُؾوثً 

 ٝصٖذٚ ثُل٘ؾجٕ.

 صٞؽو ك٢ ٓ٘طوز ثُوٌٖر.

 (. األٔجٛثخ اٌٍّزفخ اٌمش٠جخصذوأ ٓضؼٌؽز ك٢ ٓ٘طوز ثُوٌٖر ، ٝص٠ْٔ دـ ) 

 (. ص١ٕخ ًٕ٘، ٝص٠ْٔ )  Uص٘ق٢٘ ك٢ ٓ٘طوز ثُ٘نجع ػ٠ِ ٌَٕ فٌف 

األٔجٛثخ صؼٞه ك٢ ًٙٞر ٓضؼٌؽز ٌٓر آمٌٟ ك٢ ٓ٘طوز ثُوٌٖر ، ٝص٠ْٔ دـ ) 

 (. اٌٍّزفخ اٌجؼ١ذح

 

ُّغّؼخأٝ  األٔبث١ت اٌغبِؼخك٢ أٗجد٤خ ص٠ْٔ دـ  األٔبث١ت اٌٍّزفخ اٌجؼ١ذح** صضؾٔغ  ، صوغ  اٌ

 (. ؽٛع اٌى١ٍخك٢ صؾ٣ٞق ث٤ٌُِز ثُٔوؼٌ ، ثُي١ ٣ ؼٌف دـ ) 
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 رشو١ت اٌغٙبص اٌجٌٟٛ 
 

 .اٌى١ٍزبْ( 1)

أٗذٞدضجٕ صضٚالٕ دج٤ٌُِض٤ٖ ، :  اٌؾبٌجبْ( 2)

صؼٔالٕ ػ٠ِ ٗوَ ثُذٍٞ هطٌر دوطٌر ٖٓ ث٤ٌُِض٤ٖ 

إ٠ُ ثُٔغجٗز ، ٝصضٚالٕ دجُٔغجٗز ٖٓ ثُنِق ك٢ 

 ثصؾجٙ ٓجةَ.

ٙـ٤ٌ ، ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٤ًِ ػ٠ِٞ :  اٌّضبٔخ( 3)

ّوٙ فض٠ ٣ضؾٔغ ك٤ٚ  ٠ػِٞز ػجٌٙر صؼَٔ ػِ

 ثُذٍٞ ، كال ٣ْٔـ دنٌٝؽٚ إال ػ٘و ثُقجؽز.

ه٘جر صضَٚ دجُٔغجٗز ، ٣ٌٔ :  ِغشٜ اٌجٛي( 4)

 مالُٜج ثُذٍٞ إ٠ُ مجًػ ثُؾْْ.

 اعزخالص اٌجٛي 
 

ُلٌع ( ٣نٌػ ٖٓ ثأل٠ًٟٝ كٌػجٕ ، ٣ضؾٚ ًَ كٌع ٜٓ٘ٔج إ٠ُ إفوٟ ث٤ٌُِض٤ٖ ، ٠ْٔ٣ٝ ث1)

 .اٌشش٠بْ اٌىٍٛٞثُٞثفو دـ 

٣ومَ ث٣ٌُٖجٕ ث١ٌُِٞ ث٤ٌُِز ػ٘و ّطقٜج ثُٔوؼٌ ، ٝٛ٘ج ٣ضلٌع إ٠ُ كٌٝع أٙـٌ ( 2)

 .اٌُغّغصؼٌف دـ هثمَ ٓقلظز دٞٓجٕ كأٙـٌ ، ٝصضٌٕٞ ٕذٌز ٖٓ ثُٖؼ٤ٌثس ثُو٣ٞٓز 

( دٔج ٣قض٣ٞٚ ٖٓ  اٌجالصِب٣ضْ ص٤ٌٕـ ثُؾَء ثُْجةَ ٖٓ ثُوّ )  ٚفٟ داخً ِؾفظخ ثِٛبْ( 3)

ٓجء ٝكٞالس ٝٓٞثه ٓؼو٤ٗز ٝؽًٍِٞٞ ، كضٌٔ ؽ٤ٔؼٜج ك٢ أٗذٞدز ثُ٘لٌٕٝ ، ك٤ٔج ٣ؼٌف دـ ) 

 (. ػ١ٍّخ اٌزشش١ؼ

 

** ال ٣ضْ ص٤ٌٕـ مال٣ج ثُوّ ٝدؼٜ ؽ٣َتجس ثُذٌٝص٤ٖ ك٢ ٓقلظز دٞٓجٕ أع٘جء ػ٤ِٔز 

 ثُض٤ٌٕـ ، ٝىُي ٌُذٌ فؾٜٔج.

فض٠ ال ٣لوو ثُؾْْ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔٞثه  ثِٛبْ ال رُخشط اٌى١ٍخ وً ِب رُششؾٗ ِؾفظخ** 

ُضٌ ٖٓ  170ث٣ًٌُٝٞز ثُالٍٓز ُٚ ، ًٔج ٣َِّ ػ٠ِ ثُلٌه ك٢ ٛيٙ ثُقجُز إٔ ٣ٌٖح 

 ثُٔجء ٤ٓٞ٣جً ُضؼ٣ٜٞ ٓج كووٙ.

 

ٌُٔٞٗجس دالٍٓج ثُوّ ثُض٢  ػ١ٍّخ إػبدح اإلِزظبص اإلخز١بسٞ( صضْ ك٢ أٗذٞدز ثُ٘لٌٕٝ 4)

ج ٣قضجؽٚ ٖٓ ٓجء ٝؽًٍِٞٞ ٝٓٞثه ٓؼو٤ٗز ُضٌٔ عج٤ٗز ُِوّ ، ، ٤ُْضؼ٤و ثُؾْْ ٓصْ ص٤ٌٕقٜج 

 د٤٘ٔج صضٌى ثُلٞالس كو٠ ك٢ ًٙٞر دٍٞ.
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: ػ٤ِٔز ف٣ٞ٤ز ٣وّٞ ك٤ٜج ثُؾْْ دئّضؼجهر ٓج ٣قضجؽٚ ٖٓ  إػبدح اإلِزظبص اإلخز١بسٞ** 

ً ُوّ ُضٌٔ عج٤ٗز إ٠ُ ث ِبء ٚعٍٛوٛص ِٚٛاد ِؼذ١ٔخ  .ثٛيثُلٞالس ك٢ ًٙٞر  ربسوب

 

 ( ٣٘ضوَ ثُذٍٞ ك٢ ثُقجُخ دؼو إٔ ٣نٌػ ٖٓ ث٤ٌُِز إ٠ُ ثُٔغجٗز ف٤ظ ٣نَٕ.5)

ص٘وذٜ ػٞالس ثُٔغجٗز ػ٘و إٓضالءٛج ، ُضوكغ ثُذٍٞ إ٠ُ ٓؾٌٟ ثُذٍٞ ، ٤ُ طٌه مجًػ ( 6)

 ثُؾْْ.

 

ػ١ٍّخ ؛  ّ٘بالٍ ػ٤ِٔض٤ٖ ، ** ٓٔج ّذن ٣ضٞـ إٔ ػ٤ِٔز ثّضنالٗ ثُذٍٞ صضْ ٖٓ م

 .اٌزشش١ؼ & ػ١ٍّخ إػبدح اإلِزظبص اإلخز١بسٞ

ه٤ِالً ٝصوّٞ ، ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز كئٕ ث٤ٌُِز ص٘ٔٞ ٝصٌذٌ  ٠ّىٓ ٌٍفشد أْ ٠ؼ١ش ثى١ٍخ ٚاؽذح** 

 دؼَٔ ث٤ٌُِض٤ٖ ٓؼجً.

إرا رٛلفذ و١ٍزبْ ػٓ اٌؼًّ ألٞ ( أٚ) ٌىٓ ال ٠ّىٓ ألؽذ أْ ٠ؼ١ش ؽ٠ٛالً دْٚ أٞ و١ٍخ** 

 ، ألٗٚ ٣ٚجح دجُضْْٔ ٗض٤ؾز ُضٌثًْ ثُلٞالس ك٢ هٓٚ. عجت

 

 ١ِٛ٠بً ؽغُ اٌذَ اٌزٞ ٠ّش خالي اٌى١ٍخ 
 

ُضٌ  1.3 – 1.2ُضٌ ٖٓ ثُوّ ، كئٕ  5أٝ  6( إىث ػِٔ٘ج إٔ ؽْْ ثإلْٗجٕ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٗقٞ 1)

ُضٌ ، ٝٛٞ  1600ٖٓ ثُوّ ٣ٌٔ مالٍ ث٤ٌُِز ك٢ ًَ هه٤وز ٤َُٚ ٓؾٔٞػٚ ث٢ٓٞ٤ُ ٗقٞ 

٣ٞث١ٍ دجُضو٣ٌخ ًدغ فؾْ ثُوّ ًِٚ ثُي١ ٣ٞنٚ ثُوِخ ، ٣ٝؼ٢٘ ىُي إٔ ْٗذز ػج٤ُز ؽوثً ٖٓ 

 ثُوّ صٌٔ مالٍ ث٤ٌُِز ك٢ ًَ ٝهش.

َ هطٌر ٜٓ٘ج مالٍ ُضٌثس ٖٓ ثُذالٍٓج ، صٌٔ ً 3ٖٝٓ فؾْ ثُوّ ث٢ٌُِ ٣ٞؽو ٗقٞ ( 2)

 ٌٓر ك٢ ث٤ُّٞ. 560ث٤ٌُِز ُلق٘ ٓقض٣ٞجصٜج ٝإمضذجًٛج ٗقٞ 

 ِىٛٔبد اٌجٛي 
 

 ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ) ث٣ًٞ٤ُج (.( 2)     ( ثُٔجء ثُلجةٜ ػٖ فجؽز ثُؾْْ. 1)

( ٓٞثه أمٌٟ صٌٕٞ كجةٞز ػٖ فجؽز ثُؾْْ ، 4)     دؼٜ ثألٓالؿ ؿ٤ٌ ثُؼ٣ٞٞز.( 3)

 صَٖٔ ٓوجه٣ٌ د٤ْطز ٖٓ ثُؾًٍِٞٞ ٝثُل٤ضج٤ٓ٘جس.
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 عٙبص اٌىٍٝ اٌظٕبػ١خ 

 

: ٛٞ صٞهق ث٤ٌُِز ) ًال ث٤ٌُِض٤ٖ ( ػٖ أهثء ٝظ٤لضٜج ، ٗض٤ؾز إلٙجدضٜج  اٌفشً اٌىٍٛٞ( 1)

 ٌٓثٛ ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ صٌثًْ ثُٔٞثه ثإلمٌثؽ٤ز ك٢ ثُوّ ، ٝثُضْْٔ أٝ ثُٔٞس.دذؼٜ ثأل

 ( ُيث الدو ٖٓ ص٘و٤ز ثُوّ ػٖ ٣ٌٟن ؽٜجٍ ث٠ٌُِ ثُٚ٘جػ٢.2)

 

 :  ٠ؼًّ ٘زا اٌغٙبص وبٌزبٌٟ( 3)

. ٣ٞل ثُوّ ٖٓ ٣ٌٕجٕ ث٣ٌُٜٔ إ٠ُ ثُؾٜجٍ ٤ٌُٔ مالٍ أٗذٞدز ىثس ؿٖجء ًه٤ن ٕذٚ ٓ٘لي 1

 ٣ٖذٚ ثُِْٞكجٕ.

٣ٌٔ ٖٓ ثُؾٜز ثألمٌٟ ُِـٖجء ّجةَ ُض٘و٤ز ثُوّ ، ٝٛٞ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٓقض٣ٞجس  .2

 ثُذالٍٓج ثُؼجه٣ز ٓجػوث ث٣ًٞ٤ُج ٝثُ٘ٞثصؼ ثإلمٌثؽ٤ز ثألمٌٟ ُأل٣ٜ.

. صٌٔ ثُلٞالس أٝ ثُٔٞثه ثُٞجًر ٖٓ هّ ث٣ٌُٜٔ ػذٌ ثُـٖجء ٕذٚ ثُٔ٘لي إ٠ُ ثُْجةَ 3

، ٝىُي ألٕ ص٤ًٌَ صِي ثُٔٞثه ثُٞجًر ) ثُٔٞؽٞه دٞػجء ث٤ٌُِز ثُٚ٘جػ٤ز دجإلٗضٖجً 

ثُلٞالس ( ٣ٌٕٞ ٌٓصلغ ك٢ هّ ث٣ٌُٜٔ ثُٔٚجح دجُلَٖ ث١ٌُِٞ ػٜ٘ج ك٢ ثُْجةَ ثُٔٞؽٞه 

 هثمَ ٝػجء ث٤ٌُِز ثُٚ٘جػ٤ز.

 . عْ ٣ؼجه ثُوّ إ٠ُ ث٣ٌُٜٔ ٗو٤جً.4

. صضًٌٌ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ػور ٌٓثس صْضـٌم ًَ ٜٓ٘ج ػور ّجػجس ك٢ ث٤ُّٞ ، ٝصضًٌٌ ٛيٙ 5

 ثُؼ٤ِٔز ٌٓص٤ٖ إ٠ُ عالط ٌٓثس أّذٞػ٤جً.
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 اٌىجذ  :صبٌضبً 
 

ً ك٢  ػ١ٍّخ اٌٙؼُ دجإلٝجكز إ٠ُ ٝظجةلٚ ك٢ ،  ػ١ٍّخ اإلخشاط** ٣ِؼخ ثٌُذو هًٝثً ٛجٓج

 :  ٟرثب٢ ؽ١ش ٠مَٛ،  ٚاٌزّض١ً اٌغزائٟ

 ض٘ ك٢ ثألٓؼجء ، ٝدجُضج٢ُ ٣ْجْٛ ك٢ ص٘و٤ز ثُوّ ٜٓ٘ج.ٔ( ٛوّ ٝصقط٤ْ ثُّْٔٞ ثُض٢ ص  1)

ٖٓ ثألفٔجٛ ثأل٤٘٤ٓز ثَُثةور ، ٣ٝقُٜٞج  NH2( كَٚ ثُٔؾٔٞػز ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ثأل٤٘٤ٓز 2)

 إ٠ُ ٣ًٞ٣ج ، ٣ضْ ٌٟهٛج ك٢ ًٙٞر د٤ُٞ٘ج ػٖ ٣ٌٟن ث٤ٌُِض٤ٖ إ٠ُ مجًػ ثُؾْْ.

: ٓجهر إمٌثؽ٤ز ّجٓز ٣ٌٜٞٗج ثٌُذو دلَٚ ثُٔؾٔٞػز ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ثأل٤٘٤ٓز  ا١ٌٛس٠ب** 

NH2  ْْثألفٔجٛ ثأل٤٘٤ٓز ثَُثةور ، ٣ٝضْ ٌٟهٛج ػٖ ٣ٌٟن ث٤ٌُِض٤ٖ إ٠ُ مجًػ ثُؾ ٖٓ

 ك٢ ًٙٞر د٤ُٞ٘ج.

: فجُز صٖ٘ج ٗض٤ؾز صٌثًْ ثُٔٞثه ثإلمٌثؽ٤ز ك٢ هّ ثإلْٗجٕ دْذخ صٞهق  رغُّ اٌج١ٌٕٛب** 

 أهثء ٝظ٤لضٜٔج ) ثُلَٖ ث١ٌُِٞ (. ث٤ٌُِض٤ٖ ػٖ

 

 

 **  : 

          R 

H2N- C – COOH + ½ O2 

          H 

 

2NH3 + CO2                     CO(NH2)2 + H2O 

 ٓجء            د٤ُٞ٘ج                                      أ٤ٗٞٓج                                        
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  اإلخشاط فٟ اإلٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْأعئٍخ 

 

 ٓلبسْ ث١  : 

 ثُٞظ٤لز (. –ثُض٤ًٌخ  –) ثٌُٔجٕ  أدِخ اٌغٍذ&  ثششح اٌغٍذ. 1

 ثُٞظ٤لز (. –ثُض٤ًٌخ  -ثٌُٔجٕ )  إٌفشْٚ&  اٌغذح اٌؼشل١خ. 2

 .ػ١ٍّخ اإلخشاط & ػ١ٍّخ اٌزجشص. 3

 ػ١ٍّخ اٌزجشص ػ١ٍّخ اإلخشاط 

 اٌّفَٙٛ

ػ٤ِٔز ٣ضنِ٘ ك٤ٜج ثٌُجةٖ ثُق٢ ٖٓ ثُلٞالس ثُ٘جصؾز ػٖ 

ٗٞثصؼ ثُضٔغ٤َ ثُـيثة٢ ثُٞجًر ( ، ٝٓج ثُؼ٤ِٔجس ثُق٣ٞ٤ز ) 

 ٣ٚجفذٜج ٖٓ أٖٗطز ٤ٔ٤ًجة٤ز.

ٖٓ ثُطؼجّ  ػ٤ِٔز ٣ضنِ٘ ك٤ٜج ثٌُجةٖ ثُق٢

 ؿ٤ٌ ثُّٜٔٞٞ ثُي١ ٣نٌػ ػ٠ِ ًٙٞر دٌثٍ.

 األغش١خ اٌجالص١ِخ
ثُلٞالس ثُض٢ صـجهً ثُؾْْ ك٢ ػ٤ِٔز ثإلمٌثػ ص٘لي ٖٓ 

 ثألؿ٤ٖز ثُذال٤ٍٓز ُِنال٣ج.

ثُؾْْ ك٢ ػ٤ِٔز  ثُلٞالس ثُض٢ صنٌػ ٖٓ

 ثُضذٌٍ ال ص٘لي ٖٓ ثألؿ٤ٖز ثُذال٤ٍٓز ُِنال٣ج.

 

 .ؽٛع اٌى١ٍخ & اٌمششح. 4

 اٌمششح ؽٛع اٌى١ٍخ

٣ٞؽو دٚ ثألٗجد٤خ ثُؾجٓؼز ثُض٢ صضؾٔغ ك٤ٜج ثألٗجد٤خ 

 ثُِٔضلز ثُذؼ٤ور ُِ٘لٌٕٝ.

٣ٞؽو دٜج ٓقلظز دٞٓجٕ ٝثألٗجد٤خ ثُِٔضلز ثُو٣ٌذز 

 ُِ٘لٌٕٝ.ٝثألٗجد٤خ ثُِٔضلز ثُذؼ٤ور 

 

 .ؼ & ػ١ٍّخ إػبدح اإلِزظبص فٟ اٌى١ٍخ١ػ١ٍّخ اٌزشش. 5

 ػ١ٍٍّخ إػبدح اإلِزظبص فٟ اٌى١ٍخ ػ١ٍّخ اٌزشش١ؼ فٟ اٌى١ٍخ 

 صقوط ك٢ ثٗذٞدز ثُ٘لٌٕٝ صقوط ك٢ ٓقلظز دٞٓجٕ اٌّىبْ

 األ١ّ٘خ

٣ضْ مالُٜج ثّضنالٗ ثُؾَء ثُْجةَ ٖٓ ثُوّ ) ثُذالٍٓج ( 

ٝٓٞثه ٓؼو٤ٗز ٝؽًٍِٞٞ ،  دٔج ٣قض٣ٞٚ ٖٓ ٓجء ٝكٞالء

 كضٌٔ ؽ٤ٔؼٜج ك٢ أٗذٞدز ثُ٘لٌٕٝ.

٣ضْ مالُٜج ثّضؼجهر ثُؾْْ ُٔج ٣قضجؽٚ ٖٓ ٓجء 

ٝؽًٍِٞٞ ٝٓٞثه ٓؼو٤ٗز ُضٌٔ عج٤ٗز ُِوّ صجًًج 

 ثُلٞالس ك٢ ًٙٞر دٍٞ.

 

 .ِىٛٔبد اٌغبئً فٟ ِؾفظخ ثِٛبْ & ِىٛٔبد اٌغبئً فٟ لٕبح ِغّؼخ. 6

 ِىٛٔبد اٌغبئً فٟ لٕبح ِغّؼخ ِىٛٔبد اٌغبئً فٟ ِؾفظخ ثِٛبْ

ثُؾَء ثُْجةَ ٖٓ ثُوّ ) ثُذالٍٓج ( دٔج ٣قض٣ٞٚ ٖٓ ٓجء 

ٝكٞالس ٝٓٞثه ٓؼو٤ٗز ٝؽًٍِٞٞ ٓجػوث مال٣ج ثُوّ ٝدؼٜ 

 ؽ٣َتجس ثُذٌٝص٤ٖ.

ثُذٍٞ ثٌُٕٔٞ ٖٓ ثُٔجء ثُلجةٜ ػٖ فجؽز ثُؾْْ ، 

ٝثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ) ث٣ًٞ٤ُج ( ، ٝدؼٜ ثألٓالؿ ؿ٤ٌ 

ٝٓٞثه أمٌٟ صٌٕٞ كجةٞز ػٖ فجؽز ثُؾْْ ثُؼ٣ٞٞز ، 

 صَٖٔ ٓوجه٣ٌ ٙـ٤ٌر ٖٓ ثُؾًٍِٞٞ ٝثُل٤ضج٤ٓ٘جس.
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  ٕجبداإلخشاط فٟ اٌ
 

ٌَ ثإلمٌثػ أ٣ز ٌِٖٓز دجُْ٘ذز ُِ٘ذجس ، ُيث ال ٣ٞؽو ؽٜجٍ إمٌثؽ٢ ٓضنٚ٘ ك٢  ** ال ٣ٖ 

 ثُ٘ذجس.

 :  ا٢ر١خٌألعجبة  ٚرٌهأ٠خ ِشىٍخ ثبٌٕغجخ ٌٍٕجبد ، ال ٠ُشىً اإلخشاط ** 

( ألٕ ٓؼوٍ ٌّػز ثُٜوّ ك٢ ثُ٘ذجس أهَ دٌغ٤ٌ ٖٓ ٌّػضٚ ك٢ ثُق٤ٞثٕ إىث صْجٝث ك٢ 1)

 ثٍُٕٞ ، ٝٗض٤ؾز ُيُي كئٕ صؾٔغ ثُلٞالس ك٢ مال٣ج ثُ٘ذجس ٣ٌٕٞ دط٤تجً ؽوثً.

 : فّضالً ( ألٕ ثُ٘ذجصجس ثُنٌٞثء صؼ٤و ثّضنوثّ كٞالس ثُٜوّ ، 2)

  & ثُٔجءCO2 ّضنوثٜٓج ك٢ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ثُٞٞة٢.ثُ٘جصؾ٤ٖ ػٖ ػ٤ِٔز ثُض٘لِ ٣ؼجه ث 

 .ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ٣ؼجه ثّضؼٔجُٜج ك٢ د٘جء ثُذٌٝص٤ٖ ثُالٍّ ُِ٘ذجس 

اٌفؼالد ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ٖٓ  ١ّخ ثىض١شألً عُ  اٌفؼالد إٌبرغخ ػٓ أ٠غ اٌىشث١٘ٛذساد -

 .إٌبرغخ ػٓ أ٠غ اٌجشٚر١ٕبد

( صنضَٕ ثُ٘ذجصجس ثأل٤ًٝز ثُلٞالس ثأل٤ٞ٣ز ) ثألٓالؿ ٝثألفٔجٛ ثُؼ٣ٞٞز ( ك٢ 3)

 إٓج ك٢ ث٤ُْضٞدالٍّ أٝ ك٢ ثُلؾٞر ثُؼٚج٣ًز. ثٍٍٛساد ػذ٠ّخ اٌزٚثبْمال٣جٙ ػ٠ِ ٌَٕ 

ٌَ أٟ ًٌٝ ػ٠ِ ثُن٤ِز ثُ٘ذجص٤ز. ٝٓج -  هثٓش ػو٣ٔز ثُيٝدجٕ ك٠ٜ ال صٖ 

 ؼٜ ثألٓالؿ ثُٔؼو٤ٗز ػٖ ٣ٌٟن ثُؾيًٝ.ٝد CO2( صطٌؿ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘ذجصجس ؿجٍ 4)

ٖٓ ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ثَُثةو  ثبٌىبٌغ١َٛ( صضنِ٘ دؼٜ ثُ٘ذجصجس ثُض٢ ص٘ٔٞ ك٢ صٌدز ؿ٤٘ز ؽوثً 5)

 ػٖ ٣ٌٟن صؾ٤ٔؼٚ ك٢ ثألًٝثم ثُض٢ صضْجه٠ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز.

ثُ٘جصؼ ػٖ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء  O2ثُ٘جصؼ ػٖ ثُض٘لِ &   CO2ؿج١ٍ ( ٣ضنِ٘ ثُ٘ذجس 6ٖٓ)

 ٖجً ػٖ ٣ٌٟن ثُغـًٞ ك٢ ثألًٝثم.ثُٞٞة٢ دجإلٗض

، د٤٘ٔج ٣نٌػ دؼٞٚ دؼ٤ِٔز  إٌزؼ( ٣ضنِ٘ ثُ٘ذجس ٖٓ ٓؼظْ ثُٔجء ثَُثةو دؼ٤ِٔز 7)

 .اإلدِبع

 ػ١ٍّخ اإلدِبع 
 

مٌٝػ هطٌثس ٓجة٤ز ػ٘و أٌٟثف أًٝثم دؼٜ ثُ٘ذجصجس ك٢ ثُٚذجؿ ثُذجًٌ :  اٌزؼش٠ف( 1)

 ، ٝىُي ك٢ ٜٗج٣ز كَٚ ثٌُد٤غ.

٣ٌٟن ثُغـًٞ ، إى ٣ٞؽو ُٜج ؽٜجٍ ؿ٤ٌ صنٌػ هطٌثس ثإلهٓجع ػٖ  : ؽش٠مخ اٌخشٚط( 2)

ص٠ْٔ دـ ) ، صلضـ دلضقز ، هٓؼ٠ ٓضنٚ٘ ، هو ٣ضٌٕٞ ٖٓ م٤ِز ٝثفور أٝ ٖٓ ػور مال٣ج 

 .، ٣ٝض٤َٔ دوٝثّ ثٗلضجفٚ ( غش اٌّبئٟاٌض

 دٜج دؼ٣ٜٞؽو صض٤َٔ دأٜٗج ٤ُْش ٓجء مجُٚجً ، ٝإٗٔج :  ِب رز١ّض ثٗ اٌمطشاد اٌذِؼ١خ( 3)

 ثُٔٞثه ثُٔنضِلز ثُض٢ هو صضٌّخ إىث صذنٌ ٓجء ثإلهٓجع دٌْػز.
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 ػ١ٍّخ إٌزؼ 
 

 ػ٤ِٔز كوو ثُ٘ذجس ُِٔجء ك٢ ًٙٞر دنجً.:  اٌزؼش٠ف( 1)

 :  أٔٛاع إٌزؼ( 2)

 إٌزؼ اٌؼذ٠غٟ  اٌى١ٛر١ٕٟ إٌزؼ  إٌزؼ اٌضغشٞ  

 اٌزؼش٠ف

ػ٤ِٔز كوو ثُ٘ذجس ُِٔجء ك٢ 

ًٙٞر دنجً ػٖ ٣ٌٟن 

 ثُغـًٞ.

ػ٤ِٔز كوو ثُ٘ذجس ُِٔجء ك٢ ًٙٞر 

دنجً ػٖ ٣ٌٟن ٟذوز ث٤ٌُٞص٤ٖ 

(  Cuticle) ث٤ٌُٞص٤ٌَ ثُٖٔؼ٤ز 

ثُض٢ صـط٢ دٌٖر ثُٔؾٔٞع 

ثُن١ٌٞ ثُٔؼٌٝز ُِٜٞثء 

 ثُنجًؽ٢.

ػ٤ِٔز كوو ثُ٘ذجس ُِٔجء ك٢ 

ًٙٞر دنجً ػٖ ٣ٌٟن 

فزؾبد رٛعذ فٟ )  اٌؼذ٠غبد

ؽجمخ اٌف١ٍٓ اٌزٟ رغطٟ 

اٌغ١مبْ اٌخشج١خ ٌألشغبس (. 

ٔغجخ اٌّبء 

  اٌّفمٛد

 %  90أًغٌ ٖٓ 

ٖٓ ٓؾٔٞع ثُٔجء ث٢ٌُِ 

 .ثُي١ ٣لووٙ ثُ٘ذجس

5  % 

ٖٓ ٓؾٔٞع ثُٔجء ث٢ٌُِ ثُي١ 

 .٣لووٙ ثُ٘ذجس

 ٙـ٤ٌر ؽوثً 

 

ٖٓ مالٍ  ج٣قضجػ ثُ٘ذجس إ٠ُ ٤ًٔجس ٛجةِز ٖٓ ثُٔجء ٣ٔضٜٚج ٖٓ ثُضٌدز ، ٣ومَ أؿِذٜ( 3)

ثُؾيًٝ ُض٘وِٚ ثألْٗؾز ثُِٔٞٙز ثُ٘جهِز ٖٓ ثُؾيً إ٠ُ ثُْجم ، كجألًٝثم ، ٝك٢ ٗلِ ثُٞهش 

 ٣لوو ثُ٘ذجس أؿِخ ٛيٙ ث٤ٌُٔجس ٖٓ ثُٔجء دٚلز صٌجه صٌٕٞ ْٓضٌٔر.

ثُٔؼٌٛ ُِٜٞثء ثُؾ١ٞ ثُٔجء ػٖ ٣ٌٟن ثُ٘ضـ ، ًٔج إٔ  ٣لوو ثُْطـ ث٢ٌُِ ُِ٘ذجس( 4)

أؿِخ ثُ٘ضـ ٣ضْ ك٢ ثألًٝثم ، ألٕ ثُغـًٞ صٌٕٞ أًغٌ ٝؽٞهثً ػ٠ِ أًٝثم ثُ٘ذجس ػٖ أ١ 

 ػٞٞ آمٌ ٖٓ ثُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ.

: ٣ٍجهر ْٓجفز ّطـ ثألًٝثم  اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح ِؼذي إٌزؼ فٟ إٌجبد** 

ثٗنلجٛ ْٗذز ثٌُٟٞدز ك٢  –ثًصلجع هًؽز فٌثًر ثُؾٞ  –ًٞ ًغٌر ػوه ثُغـ –ٝػوهٛج 

 ٣ٍجهر ٓؼوٍ ثٓضٚجٗ ثُٔجء. –٣ٍجهر ٕور ثُٞٞء أع٘جء ثُٜ٘جً  –ثُؾٞ 

 :  ١ِىب١ٔى١خ إٌزؼ اٌضغشٞ( 5)

 ا١ٌّضٚف١ٍٟ)  ٌٍٕغ١ظ اٌّزٛعؾ٣ضٌْح ثُٔجء ك٢ ًٙٞر دنجً ٖٓ ؽوثً ثُنال٣ج ثٌُٟذز . 1

 ( ثُض٢ صضنَِ ثُنال٣ج. اٌغ١ٛة اٌٙٛائ١خ( دجًُٞهز إ٠ُ ثُْٔجكجس ثُذ٤٘٤ز ) 

 .اٌٙٛاء اٌخبسعٟإ٠ُ  فزؾبد اٌضغٛسمالٍ  ثبإلٔزشبس. ٣ٌٔ ٛيث ثُذنجً 2

 اٌّغبفبد اٌج١ٕ١خ ا٢خشٜصضًٌٌ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ّجةٌ ثُنال٣ج ث٥مٌٟ ثُض٢ صطَ ػ٠ِ . 3

 ثُٔضنِِز ٌُجكز أْٗؾز ثُ٘ذجس.
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  ١ٍّخ إٌزؼ ٌٍٕجبدفٛائذ ػ
 

 : ثّب ٠ٍِٟٓ أُ٘ ٚظبئف إٌزؼ ٌٍٕجبد أٔٗ ٠مَٛ ** 

 :  رخف١ف ؽذح اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح( 1)

أًٝثم ثُ٘ذجس ؽَءثً ًذ٤ٌثً ٖٓ ثُطجهز صٌٕٞ ك٢ ًٙٞر فٌثًر أٝ صضقٍٞ إ٠ُ . صٔض٘ 1

 فٌثًر هثمَ أْٗؾز ثًُٞهز.

ثُ٘ذجس ُؼ٤ِٔز ثُذ٘جء ثُٞٞة٢ هو صْذخ . ٣ضًٚٞ إٔ ثُطجهز ثُٔٔضٚز ثُض٢ ص٣َو ػٖ فجؽز 2

ً ك٢ هًؽز فٌثًر ثًُٞهز ، ٝمجٙز ك٢ ثأل٣جّ ثُْٖٔٔز ثُوثكتز ، ٝٛيث ٣ٌٞ  إًصلجػج

٤ضٚ إىث ُْ ٣ؼَٔ ثُ٘ضـ دضأع٤ٌ صذن٤ٌ ثُٔجء ػ٠ِ صذ٣ٌو ثُ٘ذجس ٝملٜ  دجُذٌٝصٞدالّش أٝ ٣ٔ 

 هًؽز ثُقٌثًر ْٗذ٤جً.

  ٤ز ثُ٘ذجص٤ز دؼو إٍثُز ثُؾوثً ثُن١ِٞ ) ٓٚطِـ ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ٌٓٞٗجس ثُنِاٌجشٚرٛثالعذ

 .دجإل٣َٗٔجس ، ٝٛٞ ٣َٖٔ ثٌُٔٞٗجس ثُق٤ز & ؿ٤ٌ ثُق٤ز ُِن٤ِز ثُ٘ذجص٤ز (

 :  سفغ اٌّبء ٚاألِالػ ِٓ اٌزشثخ( 2)

. صقض١ٞ مال٣ج ثُؾيً ػ٠ِ ػٚجًر م٣ِٞز ٣ٌٕٞ ص٤ًٌَٛج ٖٓ ثُٔٞثه ثُيثةذز ) ثُؼ٣ٞٞز 1

 ٌدز.ٝؿ٤ٌ ثُؼ٣ٞٞز ( أًغٌ ٖٓ ص٤ًٌَ ٓقٍِٞ ثُض

، ٣ٌٕٝٞ ؽٜو  ثبٌمٛح األعّٛص٠خ. ٝٗض٤ؾز ُيُي كئٕ ثُٔجء ثأل٢ًٝ ٣ومَ مال٣ج ثُؾيً 2

ً ُضق٣ٌي ثُٔجء ٖٓ ثُٖؼ٤ٌثس ثُؾي٣ًز إ٠ُ أْٗؾز ثُؾيً ثُوثم٤ِز فض٠  ثأل٣ٍّٞٔز ًجك٤ج

 أٝػ٤ز ٝه٤ٚذجس ثُنٖخ.

( ، كنال٣ج . عْ ٣ٌصلغ ثُٔجء ك٢ أٝػ٤ز ثُْجم ٣ٝ٘ضوَ إ٠ُ أٝػ٤ز ثًُٞم ) ثُؼٌٝم ثُٚـ٤ٌر 3

ص٤ًٌَ ػٚجًصٜج ثُن٣ِٞز ، ٝدجُضج٢ُ صو٤َِ  رخف١فث٤ُْ٘ؼ ث٤َُٔٝك٢ِ٤ ، ٣ٝؤه١ ىُي إ٠ُ 

 هوًر ٛيٙ ثُنال٣ج ػ٠ِ ٕو ثُٔجء أٝ ٝهق ٛيث ثُٖو ٤ًِز.

٤ِٓتز دجُٜٞثء ، ٝإىث ٓج صذنٌ ثُٔجء ٖٓ  ِغبفبد ث١ٕ١خ ٚاعؼخ. صضنَِ مال٣ج ث٤َُٔٝك٤َ 4

دجُضو٣ًؼ ،  ٠أخز فٟ اٌزضا٠ذ٤٘٤ز ، كئٕ ص٤ًٌَ ػٚجًصٜج ؽوً ٛيٙ ثُنال٣ج إ٠ُ ثُْٔجكجس ثُذ

ٓٔج ٣ْضضذغ ٣ٍجهر هوًصٚ ػ٠ِ ّقخ ثُٔجء ٖٓ أّلَ. ٤ٖ٣ٌٝ ىُي إ٠ُ هًٝ ثُ٘ضـ ك٢ ٕو ثُٔجء 

 إ٠ُ أػ٠ِ دٞٝٞؿ.

، كئٕ ثُوٞر ثإل٣ٍّٞٔز ال صٌل٠ إال ُضق٣ٌي ثُٔجء  ظب٘شح اٌؼغؾ اٌغزسٞ. ٝػ٠ِ فْخ 5

هًٝ  ٔظش٠خ اٌزّبعه ٚاٌزالطكإ٠ُ أػ٠ِ ك٢ ّجم ثُ٘ذجس ُْٔجكز ه٤ٌٚر. د٤٘ٔج صٞٝـ 

ػ٤ِٔز ثُ٘ضـ ك٢ صق٣ٌي ثُٔجء ك٢ أٝػ٤ز دؼٜ ثألٕؾجً ثُؼج٤ُز ثُض٢ ٣َٚ ثًصلجػٜج إ٠ُ 

125 .ّ 
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 أعئٍخ اإلخشاط فٟ إٌجبد 

 

  ِمبسٔخ ث١ٓ ػ١ٍّخ اإلدِبع & إٌزؼ. 1

 إٌزؼ  اإلدِبع  

 كوو ثُٔجء ك٢ ًٙٞر دنجً. كوو ثُٔجء ك٢ ًٙٞر هطٌثس ٓجة٤ز. اٌزؼش٠ف

 ٚلذ اٌؾذٚس
 ٣قوط ك٢ ثُٚذجؿ ثُذجًٌ 

 ك٢ ٜٗج٣ز كَٚ ثٌُد٤غ.

 ٣قوط ك٢ ؽ٤ٔغ كٍٚٞ ثُْ٘ز 

 ٣َٝهثه ك٢ ثأل٣جّ ثُْٖٔٔز ثُوثكتز.

 ِىبْ اٌؾذٚس
٣ضْ كوو ثُٔجء دٞثّطز ؽٜجٍ هٓؼ٢ ٓضنٚ٘ هو ٣ضٌٕٞ ٖٓ 

 م٤ِز ٝثفور أٝ ػور مال٣ج صلضـ دلضقز ص٠ْٔ ثُغـٌ ثُٔجة٢.

٣ضْ كوو ثُٔجء ٖٓ مالٍ ثُغـًٞ ، ٟذوز ث٤ٌُٞص٤ٌَ ) 

 ث٤ٌُٞص٤ٖ ثُٖٔؼ٢ ( ، ٝثُؼو٣ْجس.

 ثُغـًٞ صولَ ٝصلضـ. ثُغـٌ ثُٔجة٢ ٓلضٞؿ دجّضٌٔثً.  ؽج١ؼخ اٌضغش

ِىٛٔبد اٌّبء 

 اٌّفمٛد

ثُوطٌثس ثُوٓؼ٤ز صقض١ٞ ػ٠ِ دؼٜ ثُٔٞثه ثُٔنضِلز ثُض٢ 

 هو صضٌّخ إىث ٓج صذنٌ ٓجء ثإلهٓجع دٌْػز.
 ٓجء ثُ٘ضـ مجٍ ٖٓ أ١ ٓٞثه.

و١ّخ اٌّبء 

 اٌّفمٛد
 ٤ًٔز ثُ٘ضـ ًذ٤ٌر. ٤ًٔز ثُوطٌثس ثُوٓؼ٤ز ه٤ِِز ؽوثً.

 

 ِمبسٔخ ث١ٓ اإلخشاط فٟ إٌجبد & اٌؾ١ٛاْ . 2

 اإلخشاط فٟ اٌؾ١ٛاْ  اإلخشاط فٟ إٌجبد  

 ثُؾِو ٝثٌُةض٤ٖ ٝث٤ٌُِض٤ٖ ٝثٌُذو. ثُغـًٞ ٟٝذوز ث٤ٌُٞص٤َ ٝثُؼو٣ْجس. ٚعبئً اإلخشاط 

ِظ١ش ٔٛارظ 

 ػ١ٍّخ اٌٙذَ 

* ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ٣ؼجه ثّضنوثٜٓج ك٢ د٘جء 

 ثُذٌٝص٤ٖ ثُالٍّ.

٣ؼجه ثّضنوثٜٓج ك٢ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء  CO2* ثُٔجء & 

 ثُٞٞة٢.

* ثُلٞالس ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤٘٤ز ٣ضْ ثُضنِ٘ ٜٓ٘ج ػٖ ٣ٌٟن ث٤ٌُِض٤ٖ 

 ٝثُؾِو ) دْ٘ذز ٙـ٤ٌر (.

٣ضْ ٌٟه ثُٔجء ػٖ ٣ٌٟن ثُؾِو ٝث٤ٌُِض٤ٖ  CO2* ثُٔجء & 

 ػٖ ٣ٌٟن ثٌُةض٤ٖ. CO2ٝثٌُةض٤ٖ ... د٤٘ٔج 

 

  ث١ٓ إٌزؼ فٟ إٌجبربد اٌؼشج١خ & إٌزؼ فٟ إٌجبربد اٌخشج١خ اٌّغٕخِب اٌفشق . 3

 إٌزؼ فٟ إٌجبربد اٌخشج١خ اٌّغٕخ إٌزؼ فٟ إٌجبربد اٌؼشج١خ

 ٗضـ ٤ًٞص٢٘٤ (. –٣ضْ دط٣ٌوض٤ٖ ) ٗضـ عـ١ٌ 
ٗضـ  –ٗضـ ٤ًٞص٢٘٤  –٣ضْ دغالط ٌٟم ) ٗضـ عـ١ٌ 

 ػو٢ْ٣ (.
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 رغبسة خبطخ ثؼ١ٍّخ إٌزؼ 

 ( : إصجبد ل١بَ إٌجبد ثؼ١ٍّخ إٌزؼ 1رغشثخ )
 

 :  اٌخطٛاد( 1)

. ٗقٌٞ ٗذجصجً ًٓٞهجً ًَٓٝػجً ك٢ أ٤ٙ٘ ، عْ ٗـط٠ ثأل٤ٙ٘ 1

 ثُٔؼٌٛ ُِٜٞثء دًٞم ٖٓذغ د٣َش ثُذجًثك٤ٖ.

ػ٠ِ ثأل٤ٙ٘ . ٗٞغ ثأل٤ٙ٘ ػ٠ِ ُٞؿ ٍؽجؽ٢ عْ ٌِٗ٘ 2

 ً  .، عْ ٗ٘ضظٌ كضٌر ٖٓ ثَُٖٓ ٗجهّٞجً ٍؽجؽ٤ج

 

 ( اإلعزٕزبط3) ( اٌّشب٘ذح2)

. صذوأ هط٤ٌثس هه٤وز ٖٓ ثُٔجء ك٢ 1

ثُظًٜٞ ػ٠ِ ثُْطـ ثُوثم٢ِ ُِ٘جهُٞ 

 ثَُؽجؽ٢.

. ال صِذظ إٔ صضؾٔغ ٛيٙ ثُوط٤ٌثس إ٠ُ 2

ثُؾوثً ثُوثم٢ِ هطٌثس أًذٌ ٝص٤َْ ػ٠ِ 

 ُِ٘جهُٞ إ٠ُ أّلَ.

. ٣وٍ ىُي ػ٠ِ إٔ ثُٜٞثء دوثمَ ثُ٘جهُٞ هو ثّضوذَ هوًثً ٖٓ 1

دنجً ثُٔجء الدو إٔ ٣ٌٕٞ ٓٚوًٙ ثُ٘ذجس ، ٝهو صٌغق ؽَء ٓ٘ٚ ك٢ 

 ًٙٞر هطٌثس.

  ّوجش٠زبد إٌؾبط اٌج١ؼبء٣ٌٖٝٔ ثُضأًو ٖٓ أٗٚ ٓجء دجّضنوث 

 ًٍم.) ثُالٓجة٤ز ( ثُض٢ صضقٍٞ ُٜٞٗج إ٠ُ ثأل

. ْٗض٘ضؼ ٖٓ ىُي إٔ ثُٔجء ٣ٌٔ ٖٓ أؽَثء ثُ٘ذجس ثُٔؼٌٝز 2

 ُِٜٞثء إ٠ُ ثُٜٞثء ثُٔق٠٤ ) ػ٤ِٔز ثُ٘ضـ (.

 

 ( : إصجبد طؼٛد اٌّبء فٟ أٚػ١خ اٌخشت ١ٌظً إٌٝ األٚساق 2رغشثخ )
 

 :  اٌخطٛاد( 1)

 ثُِٕٞ. طجغخ األ٠ٛع١ٓ اٌمشٔفٍٟ. ٗٔأل أٗذٞدز ثمضذجً دٔقٍِٞ 1

2 ً ) ًجٕ ًَٓٝػجً ك٢  ٙـ٤ٌثً ٌَٓٛثً دؾيًٝٙ دجفضٌثُ . َٗ٘ع ٗذجصج

 .أ٤ٙ٘ (

 دأٗذٞدز ثإلمضذجً ِؾٍٛي األ٠ٛع١ٓ. عْ ٗـٌٔ ؽيًٝ ٛيث ثُ٘ذجس ك٢ 3

 .ػ٘و كٞٛز ثألٗذٞدز لطٓ، ْٝٗو فٍٞ ّجهٚ دوطؼز 

 ٗقلع ثألٗذٞدز ٓغذضز ك٢ ٝٝغ ًأ٢ّ ُؼور ّجػجس.. 4
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ً ك٢ ّجم ثُ٘ذجس ، عْ ٗٞؼٚ ػ٠ِ ٣ٌٕقز ٍؽجؽ٤ز ، عْ 5 ً ًه٤وج ً ػ٤ٌٝج . ٗؼَٔ هطجػج

 ٗلقٚٚ ٤ٌٌٌّٓٝٞد٤جً.

 ( اإلعزٕزبط3) ( اٌّشب٘ذح2)

ٝػٌٝم دضالس . صِٕٞ هٞثػو ثالػ٘جم 1

 ثٌَُٛر دِٕٞ ٙذـز ثأل٤ّٞ٣ٖ ثُوٌٗل٢ِ.

٤ْٗؼ ثُنٖخ كو٠ دِٕٞ ٙذـز . صِٕٞ 2

ثأل٤ّٞ٣ٖ ثُوٌٗل٢ِ ، ٣ٝظٌٜ ىُي ٖٓ 

مالٍ ثُلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ ُوطجع ػ٢ٌٝ 

 ك٢ ّجم.

** صِٕٞ هٞثػو ثألػ٘جم ٝػٌٝم دضالس ثألٍٛجً دجُِٕٞ ثُوٌٗل٢ِ 

هو  ِؾٍٛي األ٠ٛع١ٓ اٌّٛػٛع فٟ أٔجٛثخ اإلخزجبس٣وٍ ػ٠ِ إٔ 

 َٝٙ إ٠ُ ٛيٙ ثألػٞجء.

 :  ٍِٟب ٠ٚرٛػؼ ٘زٖ اٌزغشثخ ** 

 . إٔ ثُٔجء ٣ٔض٘ دٞثّطز ثُؾيًٝ.1

 . إٔ ثُٔجء ٣٘ضوَ إ٠ُ أػ٠ِ مالٍ مٖخ ثُْجم إ٠ُ ثألًٝثم.2

 ( : إصجبد طؼٛد اٌّبء فٟ إٌجبد ثمٛح إٌزؼ 3رغشثخ )
 

 :  اٌخطٛاد( 1)

. ٗٔأل ثٗذٞدز ًك٤ؼز ٓلضٞفز ثُطٌك٤ٖ دجُٔجء ، عْ ٗـِٔ ٌٟكٜج 1

 ثُْل٢ِ ك٢ ًأُ دٚ ٍةذن.

ٗذجس ًٓٞم ًَٓٝػجً ك٢ أ٤ٙ٘ دق٤ظ ٣ضْ ثُوطغ  . ٗوطغ كٌع2

 صقش ّطـ ثُٔجء.

 . ٗؾؼَ ثُطٌف ثُْل٢ِ ُِْجم ٣٘لي ٖٓ عوخ ّوثهر ك٤ِٖ.3

. ٗغذش ثُْوثهر ٝكٌع ثُ٘ذجس ثُٔغذش دٜج ػ٠ِ كٞٛز ثألٗذٞدز 4

ثُؼ٣ِٞز ، ٝٗقٌْ ّوٛج دٞٝغ كج٤ٍُٖ أٝ هطؼز ٤ْٗؼ ٖٓذؼز 

 ز.دج٣َُش فٍٞ ثُْوثهر ػ٘و ثصٚجُٜج دجألٗذٞد

 . ٗقوه ّطـ ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز.5

 . ٗضٌى ثُؾٜجٍ ك٢ ٌٓجٕ ٓلضٞؿ ُلضٌر.6

: ٣ٌصلغ ّطـ ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز ك٢ ٜٗج٣ز ثُضؾٌدز ػٖ ّطقٚ ثأل٠ِٙ هذَ  اٌّشب٘ذح( 2)

 ثُضؾٌدز.

 ٣ؼ١َ ثًصلجع ّطـ ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز إ٠ُ ثُ٘ضـ.:  اإلعزٕزبط( 3)

: ٣لوو ثُ٘ذجس ٓجء مالٍ ثُ٘ضـ ، ك٤ٔض٘ ٓجء ٖٓ ثألٗذٞدز ُضؼ٣ٜٞ ٓج كووٙ  اٌزفغ١ش( 4)

مالٍ ثُ٘ضـ ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ثًصلجع ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز ، ٓٔج ٣ٞٝـ إٔ كوو ثُ٘ذجس ُِٔجء 

 ُٞو ٕوثً ٣ٌكغ ثُٔجء إ٠ُ أػ٣.٠ِ  



 21  أؽ١بء صب١ٔخ صبٔٛٞ. –(  01095562324)  طفٛد دمحم أؽّذ اٌذوزٛس:  إػذاد         

 

  غبط فٟ اٌىبئٕبد اٌؾ١خاإلؽ: اٌفظً اٌخبِظ 

 اإلؽغبط 
 

ثّضؾجدز ثٌُجةٖ ثُق٢ ُِٔؤعٌثس ثُنجًؽ٤ز ٝثُوثم٤ِز ثّضؾجدز :  رؼش٠ف اإلؽغبط( 1)

 .، ٝٛٞ أفو مٞثٗ ثٌُجةٖ ثُق٢ ٓ٘جّذز صؼَٔ ػ٠ِ ثُقلجظ ػ٠ِ ف٤جصٚ

( ثإلفْجُ ك٢ ثُق٤ٞثٕ أًغٌ ٝٝٞفجً ٓ٘ٚ ك٢ ثُ٘ذجس ، ٝٛٞ ٣ذِؾ أػ٠ِ هًؽز ٖٓ ثٌُلج٣ز 2)

 ٝثإلصوجٕ ك٢ فجُز ثإلْٗجٕ.

 أٚالً : اإلؽغبط فٟ إٌجبد 

 

 :  ِب ٠ٍٟ٠شًّ  **

 (. ّبئٟاٌ – سػٟاأل – ؼٛئٟاٌ)  اإلٔزؾبء. 2        .اإلعزغبثخ ٌٍّظ ٚاٌظالَ. 1

 ( إعزغبثخ إٌجبد ٌٍّظ ٚاٌظالَ 1)
 

( صضٞـ ٛيٙ ثُظجٌٛر ك٢ ٣ًٝوجس 1)

 ٗذجس ثُْٔضق٤ز.

 :  ٔجبد اٌّغزؾ١خ أٚساقٚطف ( 2)

. أًٝثم ًٌٓذز ٤ٖ٣ًز ٌَُ ٜٓ٘ج ٓقًٞ 1

أ٢ُٝ ٣قَٔ ك٢ ٜٗج٣ضٚ أًدغ ٓقجًٝ 

 عج٣ٞٗز.

. ٣قَٔ ًَ ٓقًٞ عج١ٞٗ ٙل٤ٖ ٖٓ 2

 ث٣ًُٞوجس.

. ٣ٞؽو إٗضلجك ك٢ هجػور ًَ ٓقًٞ أ٢ُٝ 3

 ًَٝ ٓقًٞ عج١ٞٗ ًَٝ ٣ًٝوز.
 

 ٔجبد اٌّغزؾ١خ ٌٍظالَاعزغبثخ ٚس٠مبد ( 4) اعزغبثخ ٚس٠مبد ٔجبد اٌّغزؾ١خ ٌٍّظ( 3)

 أٙجدٜج ثُيدٍٞ. ًٔج ُٞ ًجٕ هوصضو٠ُ ث٣ًُٞوجس ػ٘و ُْٜٔج * 

* عْ صضو٠ُ ث٣ًُٞوجس ثُٔؾجًٝر إ٠ُ إٔ ٣ؼْ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ ًَ 

 ث٣ًُٞوجس ، ٣ٝضذغ ىُي ثٗق٘جء ػ٘ن ثًُٞهز ، ك٤ضو٠ُ دوًٝٙ.

ُٝٞ أٗي ًثهذش ٣ًٝوجس ٗذجس ثُْٔضق٤ز ٜٗجًثً عْ ٤ُالً 

ٓ٘ذْطز دجُٜ٘جً ، كئىث ٓج أهذَ ث٤َُِ ُٞؽوس أٜٗج صٌٕٞ 

 صوجًدش ث٣ًُٞوجس. ٣ٝؼذٌ ىُي ػٖ ٝؽٞه فًٌز ٣وظز ّٝٗٞ.
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 :  رفغ١ش اعزغبثخ ٔجبد اٌّغزؾ١خ ٌٍّظ ٚاٌظالَ( 5)

، ف٤ظ ػ٠ِ أّجُ ثٓضالء ثُنال٣ج دجُٔجء  ٛيٙ ثإلّضؾجدزٌ ٤صل٣ْضْ ** 

ٚ٘ٝ ك٢ هٞثػو ٓقجًٝ ٣ًٝوجس ٗذجس ثُْٔضق٤ز ،  أزفبخبدصٞؽو 

 :  وبٌزبٌٟرٍؼت دٚس اٌّفبطً فٟ اٌؾشوخ 

ثُ٘ٚق ثُْل٢ِ ٖٓ ثإلٗضلجك أًغٌ ًهز ٝفْج٤ّز ٖٓ مال٣ج ؽوً . 1

ؽوً مال٣ج ثُ٘ٚق ثُؼ١ِٞ ، ٝأٜٗج صِؼخ ثُوًٝ ثٌُة٢ْ٤ ك٢ ٛيٙ 

 ثُقًٌز.

ثُظالّ ص٘ق٢٘ ثُٔقجًٝ ثأل٤ُٝز ٗقٞ . ػ٘و ُِٔ ث٣ًُٞوجس أٝ فٍِٞ 2

ثألًٛ ٝص٘نلٜ ثُٔقجًٝ ثُغج٣ٞٗز ٝص٘طذن ث٣ًُٞوجس ثُٔضوجدِز دؼٜٞج 

ػ٠ِ دؼٜ ، ٝىُي دْذخ صوِ٘ ثُْطٞؿ ثُْل٤ِز ُإلٗضلجمجس ٣ٍٝجهر 

ٗلجى٣ز ثُنال٣ج ، ك٤نٌػ ٜٓ٘ج ثُٔجء إ٠ُ ثألْٗؾز ثُٔؾجًٝر ، ٝصْضؼ٤و 

 ٝٝؼٜج. ثُنال٣ج ثُٔجء دؼو ٍٝثٍ ثُض٘ذ٤ٚ كضْضؼ٤و

 ( اإلٔزؾبء 2)

 

: إٗق٘جء ّجم أٝ ؽيً ثُ٘ذجس ٓض٠ ٝهغ ؽجٗذ٤ٚ صقش صأع٤ٌ أفو ثُؼٞثَٓ )  اٌزؼش٠ف( 1)

 ًجُٞٞء ٝثٌُٟٞدز ٝثُؾجىد٤ز ثأل٤ًٝز ( دًٚٞر ؿ٤ٌ ٓضْج٣ٝز.

ً ٔغَ ػ٤ِٔز ثإلٗضقجء ٝٓج ٣ضذؼٜج ٖٓ فًٌز ( ص  2) كٖٔ  ك٢ ثُ٘ذجس. أوضش أٔٛاع اإلؽغبط ؽذٚصب

ثُْٞم ٝثُؾيًٝ ٣نٞغ ُؼٞثَٓ ٓنضِلز ًجُٞٞء ٝثٌُٟٞدز ٝثُؾجىد٤ز  ثُٔؼٌٝف إٔ ٗٔٞ

ثأل٤ًٝز ، كٔض٠ ٝهؼش ٛيٙ ثُؼٞثَٓ دًٚٞر ؿ٤ٌ ٓضْج٣ٝز ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُْجم أٝ ثُؾيً 

 أفوعش ك٤ٚ ثٗق٘جء ٣طِن ػ٤ِٚ ثإلٗضقجء.

 :  األٔٛاع( 3)

 –ٞٞة٢ ) ثإلٗضقجء ثًُٔج ٢ِ٣ : * صضقوه أٗٞثع ثإلٗضقجء ػ٠ِ فْخ ثُؼجَٓ ثُٔؤعٌ *

 ثإلٗضقجء ثُٔجة٢ (. –ثإلٗضقجء ثأل٢ًٝ 

 )أ( اإلٔزؾبء اٌؼٛئٟ 
 

: ثّضؾجدز ثُ٘ذجس ثُ٘ج٢ٓ ُٔؤعٌ مجًؽ٢ ٛٞ ثُٞٞء ، كضض٘ق٠ ثألػٞجء ثُ٘ذجص٤ز  اٌزؼش٠ف( 1)

 صؾجٛٚ أٝ دؼ٤وثً ػ٘ٚ.
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 ( :  اٌؼٛئٟ إصجبد ؽذٚس اإلٔزؾبء)  رغشثخ( 2)

 اٌخطٛاد
ً دٚ ٓجء ٣طلٞ ػ٠ِ ّطقٚ هٌٗ ٖٓ ثُل٤ِٖ ٓغذش دٚ دجهًر ٗذجس ْٓضو٤ٔز  ٗٞغ ًأّج

ثُؾيًٝ ٝثُْجم هثمَ ٙ٘وٝم ٓـِن ٓظِْ دٚ كضقز ٙـ٤ٌر ك٢ أفو ؽٞثٗذٚ ٣٘لي ٜٓ٘ج 

 ثُٞٞء ، عْ ٗضًٌٚ ػور أ٣جّ.

  اٌزفغ١ش اإلعزٕزبط اٌّشب٘ذح

إٗق٘جء ٌٟف ثُْجم ٗقٞ * 

ثُض٢ ٣ومَ ٜٓ٘ج ثُلضقز 

 ثُٞٞء.

إٗق٘جء ثُؾيً دؼ٤وث ػٖ * 

 ثُٞٞء.

ثُْجم ٓٞؽخ ثإلٗضقجء * 

 ثُٞٞة٢.

ثُؾيً ّجُخ ثإلٗضقجء * 

 ثُٞٞة٢.

٣ضذج٣ٖ ٗٔٞ ثُْجم ٝثُؾيً ثُو٣ٌخ ٝثُذؼ٤و ػٖ ٓٚوً ** 

 :  وب٢رٟ، ثُٞٞء 

. ٣َ٣و ٗٔٞ ؽجٗخ ثُْجم ثُذؼ٤و ػٖ ثُٞٞء ػٖ ثُؾجٗخ 1

 ثُْجم ٗقٞ ثُٞٞء.ثُٔٞثؽٚ ُِٞٞء ، ك٤٘ق٢٘ 

. ٣َ٣و ٗٔٞ ؽجٗخ ثُؾيً ثُو٣ٌخ ٖٓ ثُٞٞء ػٖ ثُؾجٗخ 2

 ث٥مٌ ، ك٤٘ق٢٘ ثُؾيً دؼ٤وثً ػٖ ثُٞٞء.

 رغبسة رفغ١ش اإلٔزؾبء اٌؼٛئٟ 
 

 ( ٌٍؼبٌُ ث٠ٛغٓ عٕغٓ 1رغشثخ )

د٠٘ د٣ْٖٞ ؽْٖ٘ صل٤ٌْٙ ُإلٗضقجء ثُٞٞة٢ ٖٓ مالٍ ٓالفظجصٚ ٝثّض٘ضجؽجصٚ ُضؾجًدٚ ** 

 .اٌغالف اٌٛسلٟ ٌجبدسح اٌشٛفبْثُض٢ أؽٌثٛج ػ٠ِ 

 اٌخطٛاد

 . ػٌٛ دجهًر ٗذجس ثُٖٞكجٕ ُٞٞء ؽجٗذ٢.1

ْٓ ٖٓ ثُؤز (  2 – 1. َٗع هٔز ثُـالف ثًُٞه٢ ُذجهًر ثُٖٞكجٕ ) 2

 ، عْ ػٌٝٚ ُِٞٞء ثُؾجٗذ٢.

هجّ دضغذ٤ش ثُؤز ثَُٔ٘ٝػز ك٢ ٌٓجٜٗج ٓذجٌٕر أٝ دٞثّطز  .3

 ثُؾ٤الص٤ٖ.

 . هجّ دلَٚ ثُؤز ػٖ دو٤ز ثُـالف ثًُٞه٢ دٚل٤قز ٖٓ ث٤ٌُٔج.4

 اإلعزٕزبط اٌّشب٘ذح

 . ص٘ضق٢ ثُذجهًر صؾجٙ ٓٚوً ثُٞٞء.1

. ٣لوو ثُـالف ثًُٞه٢ هوًصٚ ػ٠ِ ثإلٗضقجء 2

 صؾجٙ ٓٚوً ثُٞٞء.

ثًُٞه٢ هوًصٚ ػ٠ِ ثإلٗضقجء . ٣ْضؼ٤و ثُـالف 3

 صؾجٙ ٓٚوً ثُٞٞء.

. ٣لوو ثُـالف ثًُٞه٢ ٌٓر آمٌٟ هوًصٚ ػ٠ِ 4

 ثإلٗضقجء.

. هٔز ثُـالف ثًُٞه٢ ُِذجهًر هو ًٞٗش ٓٞثهثً ٤ٔ٤ًجة٤ز ص٠ْٔ " 1

 ثأل٤ًْٝ٘جس " ، ٠ٛٝ صؤعٌ ك٢ ٓ٘طوز ثُ٘ٔٞ ٝصْذخ ثإلٗضقجء.

 إلٗضقجء.. ثُؤز ثُ٘ج٤ٓز ٠ٛ ٓٚوً ثأل٤ًْٝ٘جس ثُض٢ صْذخ ث2

. صْضط٤غ ثأل٤ًْٝ٘جس ثُ٘لجى ػذٌ ثُؾ٤الص٤ٖ ، ٝثُضأع٤ٌ ٌٓر آمٌٟ 3

 ك٢ ثُ٘ٔٞ.

 . ال صْضط٤غ ثأل٤ًْٝ٘جس ثُ٘لجى ػذٌ ث٤ٌُٔج.4

 اٌزفغ١ش

٣ٖ٘أ ثإلٗضقجء ٗقٞ ثُٞٞء ٗض٤ؾز ٝؽٞه ٤ًٔجس ؿ٤ٌ ٓضٌجكتز ٖٓ 

ثأل٤ًْٝ٘جس ك٢ ًَ ٖٓ ؽجٗذ٢ هٔز ثُـالف ثًُٞه٢ ُِذجهًر ، ٝثُض٢ 

 صذج٣ٖ ك٢ ٗٔٞ ؽجٗذ٢ ثُطٌف ثُٔؼٌٛ ُِٞٞء.صْذخ 
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 ٓٞثه ٤ٔ٤ًجة٤ز صلٌٍٛج ثُؤز ثُ٘ج٤ٓز ُِ٘ذجس ، ٝصضأعٌ دٌَٖ ًذ٤ٌ دجُظٌٝف  األٚوغ١ٕبد :

 ثُنجًؽ٤ز.

  ٞٛ ً صْ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُض٤ًٌخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُأل٤ًْٝ٘جس ، ٝهو ٝؽو دإٔ أًغٌٛج ٤ٕٞػج

 .أٔذٚي ؽّغ اٌخ١ٍه

 

 ( ٌٍؼبٌُ فٕذ 2رغشثخ )

 أؽٌٟ ك٘ش صؾجًدٚ ُِضقون ٖٓ ٗضجةؼ صؾجًح د٣ْٖٞ ؽْٖ٘. **

 اٌزفغ١ش اٌّشب٘ذح اٌخطٛاد

. ػٌٛ ؿالف دجهًر ثُٖٞكجٕ إلٝجءر 1

 ٓ٘جّذز ٖٓ ؽجٗخ ٝثفو.

. هجّ دلَٚ هٔضٜج ٝٝٝؼٜج ػ٠ِ 2

هطؼض٤ٖ آؽجً د٤ٜ٘ٔج ٙل٤قز ٓؼو٤ٗز ، 

دق٤ظ ٣٘ضٌٖ ثأل٤ًْٖٝ ٖٓ ثُؾجٗخ 

 ثُٔٞجء ك٢ إفوٟ ثُوطؼض٤ٖ ، ٣ٝ٘ضٌٖ

 ٖٓ ثُؾجٗخ ثُٔظِْ ك٢ ثُوطؼز ثألمٌٟ.

. عْ هجُ ص٤ًٌَ ثأل٤ًْٖٝ ك٢ ًال 3

 ثُوطؼض٤ٖ.

. صؾٔغ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ 1

% ( ك٢ هطؼز  65ثأل٤ًْٝ٘جس ) 

ث٥ؽجً ثُٔالْٓز ُِؾجٗخ ثُذؼ٤و ػٖ 

 ثُٞٞء.

. صؾٔغ ٤ًٔز ٙـ٤ٌر ٖٓ 2

% ( ك٢ هطؼز  35ثأل٤ًْٝ٘جس ) 

ث٥ؽجً ثُٔالْٓز ُِؾجٗخ ثُٔٞثؽٚ 

 ُِٞٞء.

 ٓؼ٠٘ ىُي 

إٔ ثأل٤ًْٖٝ هو ٛجؽٌ ٖٓ ثُؾجٗخ 

ثُٔٞثؽٚ ُِٞٞء إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُذؼ٤و 

 ػ٘ٚ.

هجّ دٞٝغ ٛيٙ ثُؤز ٌٓجٕ هٔز ٗذجس ُْ 

 ٣ضؼٌٛ ُِٞٞء ٝثٗضظٌ كضٌر.
 ثٗق٘جء هٔز ثُـالف ثًُٞه٢.

٣ٌؽغ إٗق٘جء هٔز ثُـالف ثًُٞه٢ إ٠ُ 

إمضالف ص٤ًٌَ ص٣ٍٞغ ثأل٤ًْٝ٘جس 

 ك٢ ثُؤز ثُٔٞٝٞػز.
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 ٌزغبسة اإلٔزؾبء اٌؼٛئٟ اٌزفغ١ش اٌؼبَ 
 

ص٘ضوَ ثأل٤ًْٝ٘جس ٖٓ ثُؾجٗخ  ِٚؼٕٝ ٘زا أٔٗ إرا رؼشع لّخ عبق اٌجبدسح ٌٍؼٛء. 1

ثُٔٞثؽٚ ُِٞٞء إ٠ُ ثُؾجٗخ ثُذؼ٤و ػ٘ٚ ، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ثّضطجُز مال٣ج ٛيث ثُؾجٗخ دوًؽز 

أًذٌ ٖٓ ثّضطجُز مال٣ج ثُؾجٗخ ثُٔٞثؽٚ ُِٞٞء ، ك٤٘ضق٢ ثُْجم ٗقٞ ثُٞٞء ، ٠ْٔ٣ٝ 

 (. ِٕزؼ ػٛئٟ ِٛعتثُْجم ) 

األٚوغ١ٕبد  ذأِب فٟ اٌغزس إرا رغّؼ. 2

٣قوط أعٌثً  ٔت اٌّظٍُ ِٓ اٌغزسفٟ اٌغب

ً إى ٣ٔ٘غ ثّضطجُز ثُنال٣ج ك٢ ٛيث  ػ٤ٌْج

ثُؾجٗخ ، د٤٘ٔج صْضٌٔ مال٣ج ثُؾجٗخ 

ثُٔٞجء ك٢ ثُ٘ٔٞ ، ك٤٘ضق٢ ثُؾيً دؼ٤وثً 

ِٕزؼ ػٖ ثُٞٞء ، ٠ْٔ٣ٝ ثُؾيً ) 

 (. ػٛئٟ عبٌت

ُز مال٣ج دإٔ ص٤ًٌَ ثأل٤ًْٝ٘جس ثُالٍّ إلّضطج ٠ٚفغش ٘زا اإلخزالف ث١ٓ اٌغزس ٚاٌغبق. 3

ثُؾيً ٣وَ ًغ٤ٌثً ػٖ ثُض٤ًٌَ ثُالٍّ إلّضطجُز مال٣ج ثُْجم ، ٝػ٠ِ ىُي كئٕ ٣ٍجهر ص٤ًٌَ 

ثأل٤ًْٝ٘جس ػٖ فو ٓؼ٤ٖ ٣ٔ٘غ إّضطجُز مال٣ج ثُؾيً ك٢ ثُٞهش ثُي١ ٣قلَ ك٤ٜج إّضطجُز 

 مال٣ج ثُْجم.

 )ة( اإلٔزؾبء األسػٟ 
 

: ثّضؾجدز ثُ٘ذجس ثُ٘ج٢ٓ ُٔؤعٌ مجًؽ٢ ٛٞ ثُؾجىد٤ز ثأل٤ًٝز ، ك٘ضق٢  اٌزؼش٠ف( 1)

 ثألػٞجء ثُ٘ذجص٤ز صؾجٛٚ أٝ دؼ٤وثً ػ٘ٚ.

كٖٔ ثُٔؼٌٝف إٔ ثُؾيً ٣ضؾٚ ػٔٞه٣جً إ٠ُ أّلَ ثُضٌدز ػ٠ِ ف٤ٖ ٣ضؾٚ ثُْجم إ٠ُ أػ٠ِ ( 2)

ً ُِـيثء ٌٝٛدجً ٖٓ ثُٞٞء ، ٌُٝ ٖ ىُي ثَُػْ ، ًٝجٕ ٣ؼضوو إٔ ثُؾيً ٣ضؾٚ إ٠ُ أّلَ ِٟذج

مجٟب ، كؼ٘و ص٤ٌِ٘ إ٤ٙ٘ ٣ق١ٞ ٗذضز ، كئٕ ثُؾيً ٣ضؾٚ إ٠ُ أّلَ ال إ٠ُ ثُضٌدز ك٢ ف٤ٖ 

 ٣ضؾٚ ثُْجم إ٠ُ أػ٠ِ.
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 رغشثخ ٌّؼشفخ رأص١ش اٌغبرث١خ األسػ١خ ػٍٝ وً ِٓ اٌغبق ٚاٌغزس 

 

 اإلعزٕزبط اٌّشب٘ذح اٌخطٛاد

( ٗوّٞ دجّض٘ذجس دؼٜ ثُذيًٝ 1)

 ك٢ إ٤ٙ٘ دٚ صٌدز ٓ٘وثٙ دجُٔجء.

ص٘ٔٞث٣ٌُٖز ًأ٤ّجً إ٠ُ أػ٠ِ ٝثُؾيً ًأ٤ّجً 

* ث٤ُْوجٕ ٝث٣ُْٞوجس ّجُذز  إ٠ُ أّلَ.

 ثإلٗضقجء ثأل٢ًٝ.

 

* ثُؾيً ٓٞؽخ ثإلٗضقجء 

 ثأل٢ًٝ.
( ٗٞغ إفوٟ ثُذجهًثس ك٢ 2)

 ٝٝغ أكو٢ ، ٝٗضًٌٜج ػور أ٣جّ.

ثُْجم إ٠ُ أػ٠ِ ٝو ٖٗجٛو إٗق٘جء ٌٟف 

ثُؾجىد٤ز ثأل٤ًٝز ، ٝثٗق٘جء ٌٟف ثُؾيً 

 إ٠ُ أّلَ ك٢ ثصؾجٙ ثُؾجىد٤ز ثأل٤ًٝز.

 اٌزفغ١ش

** ٠شعغ اإلٔزؾبء وّب عجك أْ روشٔب إٌٝ رجب٠ٓ ّٔٛ عبٔجٟ اٌؼؼٛ 

 ٌٍزٛص٠غ غ١ش اٌّزّبصً ٌألٚوغ١ٕبد فٟ ػؼٛ إٌجبد.

رىْٛ األٚوغ١ٕبد ** ػٕذِب ٠ىْٛ إٌجبد فٟ اٌٛػغ اٌشأعٟ اٌطج١ؼٟ 

ِٛصػخ ثبٔزظبَ فٟ وً ِٓ اٌمّخ اٌزب١ِخ ٌٍغبق ٚاٌغزس ، ٌزا ٠ّٕٛ اٌغبق 

 ِجبششح إٌٝ أػٍٝ ٚاٌغزس إٌٝ أعفً.

ػٕذِب ٠ىْٛ إٌجبد فٟ اٌٛػغ األفمٟ رزشاوُ األٚوغ١ٕبد فٟ اٌغبٔت ** 

 :  ف١ؤدٞ إٌٝاٌغفٍٟ ٌىً ِٓ اٌغبق ٚاٌغزس ، 

فزّٕٛ ٚرغزط١ً ثذسعخ أوجش ِٓ . رٕش١ؾ خال٠ب اٌغطؼ اٌغفٍٟ ٌٗ ، 1

خال٠ب اٌغطؼ اٌؼٍٛٞ ، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ إٔؾٕبء ؽشف اٌغبق إٌٝ أػٍٝ ػذ 

 ".ِٕزؼ أسػٟ عبٌت اٌغبرث١خ األسػ١خ " 

. ٠ٚؾذس ػىظ رٌه فٟ اٌغزس إر ٠ؼطً رشو١ض األٚوغ١ٕبد فٟ اٌغبٔت 2

اٌغفٍٟ ٌٍغزس ِٓ ّٔٛ ٚاعزطبٌخ ٘زا اٌغطؼ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رغزّش ف١ٗ 

خال٠ب اٌغطؼ اٌؼٍٛٞ فٟ إٌّٛ ٚاإلعزطبٌخ ، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ إٔؾٕبء ؽشف 

 ". ِٕزؼ أسػٟ ِٛعتاٌغزس إٌٝ أعفً " 
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 )ط( اإلٔزؾبء اٌّبئٟ 

 

ثّضؾجدز ثُ٘ذجس ُٔؤعٌ مجًؽ٢ ٛٞ ثٌُٟٞدز ، كض٘ضق٢ ثألػٞجء ثُ٘ذجص٤ز :  اٌزؼش٠ف** 

 صؾجٛٚ أٝ دؼ٤وثً ػ٘ٚ.

 رغشثخ ٌٍزؾمك ِٓ ظب٘شح اإلٔزؾبء اٌّبئٟ 
 

( دٜج ٤ًٔض٤ٖ ٓضْج٣ٝض٤ٖ ٖٓ ثُضٌدز  اٌضعبطؽٛػ١ٓ ِٓ )  إٔبء٠ٓ ِزّبص١ٍٓ** ٗقٌٞ 

 :  ثّب ٠ٍٟصُ ٔمَٛ ثُؾجكز ًَٝٗع ك٤ٜٔج دؼٜ ثُذيًٝ ، 

 اٌزفغ١ش اٌّشب٘ذح اٌخطٛاد

 

 (1ثإلٗجء )

ٌٗٓ ثُضٌدز دئٗضظجّ ، عْ 

 ٗضًٌٚ ُؼور أ٣جّ.

  (1ثإلٗجء )

ص٘ٔٞ ثُؾيًٝ ْٓضو٤ٔز 

 ًٝأ٤ّز.

 ٣ٌؽغ ىُي إ٠ُ 

 ثُؾيً. صْج١ٝ إٗضٖجً ثُٔجء ك٢ ثُضٌدز فٍٞ

 (2ثإلٗجء )

ٗٞغ ثُٔجء ػ٠ِ ؽٞثٗذٚ كو٠ 

ْٓج٣ٝز  ، عْ ٗضًٌٚ ُؼور أ٣جّ

 .1ُإلٗجء 

  (2ثإلٗجء )

ص٘ٔٞ ثُؾيًٝ ٓ٘ق٤٘ز ك٢ 

ثصؾجٙ ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ػ٠ِ 

 ثُؾٞثٗخ.

 ٣ٌؽغ ىُي إ٠ُ 

ٝؽٞه ثُٔجء ك٢ ؽٞثٗخ ثُقٞٛ ٝػوّ ٝؽٞهٙ 

ك٢ ٠ّٝ ثُقٞٛ ، ٓٔج صْخ ػ٘ٚ ػوّ صْج١ٝ 

 ثُؾيً.إٗضٖجً ثُٔجء فٍٞ 

 اٌزفغ١ش اٌؼبَ

 اٌغزس ِٕزؼ ِبئٟ ِٛعت 

ٚرٌه ٌزغّغ األٚوغ١ٕبد فٟ عبٔت اٌغزس اٌّٛاعٗ ٌٍّبء فزؼطً اعزطبٌخ 

خال٠بٖ ، ث١ّٕب رغزّش خال٠ب اٌغبٔت ا٢خش فٟ إٌّٛ ٚاإلعزطبٌخ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ 

 إٔؾٕبء اٌغزس ٔؾٛ اٌّبء.
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 عذٚي ٠ٍخض أٔٛاع اإلٔزؾبء ٚرأص١ش٘ب 

 

 ِبئٟ أسػٟ ػٛئٟ 

 ال ٣ضأعٌ ّجُخ ٓٞؽخ اٌغبق

 ٓٞؽخ ٓٞؽخ ّجُخ اٌغزس

 

 أعئٍخ اإلؽغبط فٟ إٌجبد 

 

  لبسْ ث١ٓ اإلٔزؾبء اٌّبئٟ & اإلٔزؾبء اٌؼٛئٟ* 
 

 اٌؼٛئٟاإلٔزؾبء  اإلٔزؾبء اٌّبئٟ 

اٌّؤصش اٌخبسعٟ 

 اٌّغجت ٌإلٔزؾبء
 ثُٞٞء ثُٔجء 

 ٓ٘ضـ ٝٞة٢ ٓٞؽخ ال ٣ضأعٌ  اٌغبق

 ٓ٘ضـ ٝٞة٢ ّجُخ  ٓ٘ضـ ٓجة٢ ٓٞؽخ  اٌغزس

 رشو١ض األٚوغ١ٕبد
صضٌثًْ ثأل٤ًْٝ٘جس ك٢ ؽجٗخ 

 ثُؾيً ثُٔٞثؽٚ ُِٔجء 

صضٌثًْ ثأل٤ًْٝ٘جس ك٢ ثُؾجٗخ 

ثُٔظِْ ) ثُذؼ٤و ػٖ ثُٞٞء ( 

 ُِْجم ٝثُؾيً.
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 صب١ٔبً : اإلؽغبط فٟ اإلٔغبْ 

 اٌغٙبص اٌؼظجٟ 

 :  اٌٛظ١فخ( 1)

٣ضقٌْ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ك٢ ٖٗجٟجس ؽ٤ٔغ ٝظجةق أؽَٜر ؽْْ ثإلْٗجٕ ٣ْٝ٘ن أػٔجُٜج )أ( 

 دوهز دجُـز.

هثم٤ِز ػٖ ٣ٌٟن ثُٔؤعٌثس دٞثّطز ٤ِّٝز ُضِو٢ ثُٔؼِٞٓجس ّٞثء ًجٗش مجًؽ٤ز أٝ )ح( 

 أؽَٜر ثإلّضوذجٍ ، عْ ثإلّضؾجدز ُٜج.

 : ٚرٌه ثٙذف

 قوط ٓغ د٤تضٚ ثُنجًؽ٤ز ٝثُوثم٤ِز.ؽؼَ ثإلْٗجٕ ػ٠ِ ثصٚجٍ هثةْ ٝٓذجٌٕ ٓغ ٓج ٣. 1

 فلع ثُٞٝغ ثُوثم٢ِ ُإلْٗجٕ عجدضجً ٝٓضَٗجً.. 2

 ثُـوه ثُٚٔجء.٣وّٞ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ دأهثء ٝظ٤لضٜج دجُضؼجٕٝ ٓغ ؽٜجٍ ( 2)

ثُضطًٞ ك٢ ثُق٤ٞثٗجس  دِؾ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ أه٠ٚ هًؽجس:  اٌغٙبص اٌؼظجٟ رطٛس (3)

 مجٙز ك٢ ثإلْٗجٕ.ثُلوج٣ًز 

 :  اٌغٙبص اٌؼظجٟ رشو١ت (4)

 :  مغُ اٌغٙبص اٌؼظجٟ إ٠ٌُٝ ** 

 – اٌذِبؽ / اٌّخ) ، ٣َٖٝٔ  CNS اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌّشوضٞ. 1

 (. إٌخبع اٌشٛوٟ

 – األػظبة اٌّخ١خ) ، ٣َٖٝٔ  اٌؼظجٟ اٌطشفٟاٌغٙبص . 2

 (. األػظبة اٌشٛو١خ

 :  اٌزٞ ٠ٕمغُ إٌٝ،  اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌزارٟٚ٘ٛ ٠زؼّٓ  -

 .اٌغٙبص اٌجبساعّجضبٚٞ.      ح. اٌغٙبص اٌغّجضبٚٞ . أ

 .اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ:  ٚؽذح ثٕبء اٌغٙبص اٌؼظجٟ( 5)
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 اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ 
 

  ٝفور د٘جء ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢:  اٌزؼش٠ف( 1)

 .( صض٤َٔ دؼوّ هوًصٜج ػ٠ِ ثإلٗوْجّ ُؼوّ ٝؽٞه ثُؾْْ ث١ًٌَُٔ دٜج2)

 : ٓغَ دجه٢ ثُنال٣ج ٙـ٤ٌر ثُقؾْ ٝال صٌٟ دجُؼ٤ٖ ثُٔؾٌهر.اٌؾغُ ( 3)

 أٗٞثع ًة٤ْ٤ز (  3)  األٔٛاع( 4)

 . خال٠ب ػظج١خ ؽغ١خ1
 صوّٞ د٘وَ ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ٖٓ أػٞجء ثإلّضوذجٍ 

 إ٠ُ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ.

 . خال٠ب ػظج١خ ؽشو١خ 2
 صوّٞ د٘وَ ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ٖٓ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ 

 إ٠ُ أػٞجء ثإلّضؾجدز ، ٓغَ ثُـوه ٝثُؼٞالس.

 . خال٠ب ػظج١خ ِٛطٍخ 3

 ( ساثطخ  )

  صوّٞ دجٌُد٠ د٤ٖ ثُنال٣ج ثُق٤ْز ٝثُنال٣ج ثُق٤ًٌز

 ) فِوز َٝٙ د٤ٜ٘ٔج (.
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 :  اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ رشو١ت( 5)

 (ٔٛػبْ )  )ة( صٚائذ اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ )أ( عغُ اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ

  ػ٠ٍٝؾزٛٞ عغُ اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ ** 

 

 .ٔٛاح ِغزذ٠شح. 1

٣ق٠٤ دجُ٘ٞثر ، ٣ٝؼٌف  ع١زٛثالصَ. 2

 ، ٝٛٞ ٣قض١ٞ ػ٠ِ :  ثب١ٌٕٛسٚثالصَ

 

، ٓغَ ث٤ُٔضًٞٞٗو٣ًج  ػؼ١بد اٌخ١ٍخأ. 

ٝأؽْجّ ؽُٞؾ٢ ، ٌُٝ٘ٚ ال ٣قض١ٞ 

 ػ٠ِ ثُؾْْ ث١ًٌَُٔ ) ثُْ٘ضٌّّٝٞ (.

 .١١ٌفبد ػظج١خح. ٤٤ُلجس هه٤وز ص٠ْٔ 

 ؽج١جبدصؼٌف دـ  ؽج١جبد دل١مخػ. 

ٚ٘ٝ ؽج١جبد دل١مخ رٛعذ فٟ )  ٔغً

اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ فمؾ ، ٠ٚؼزمذ أٔٙب 

غزاء ِذخش رغزٍٙىٗ اٌخ١ٍخ أصٕبء 

 (. ٔشبؽٙب

  اٌضٚائذ اٌشغ١ش٠خ( 1)

. ٍٝثةو ه٤ٌٚر ٝػو٣ور ، صنٌػ ٖٓ ؽْْ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٣َُجهر 1

 ْٓجفز ثُْطـ ثُؼٚذ٢ ثُْٔضوذَ ُِ٘ذٞجس ثُؼٚذ٤ز.

ثُؼٚذ٤ز إ٠ُ ؽْْ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ػٖ . صومَ ٓؼظْ ثُض٘ذ٤ٜجس 2

 ٣ٌٟن ثَُٝثةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز ٝدؼٜٞج ٣ومَ ٖٓ مالٍ ؽْْ ثُن٤ِز.

 (  ا١ٌٍفخ اٌؼظج١خ)  اٌّؾٛس( 2)

 * ثّضطجُز ٤ّضٞدال٤ٍٓز ًذ٤ٌر هو صٔضو إ٠ُ أًغٌ ٖٓ ٓضٌ.

 :   ّ٘ب* ٣ـِق د٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ثألؿِلز ، 

 :  اٌغّذ إٌخبػٟ. 1

٤ٖ صٌٜٞٗج مال٣ج مجٙز ص٠ْٔ مال٣ج ٓجهر ه٤٘ٛز د٤ٞجء ص٠ْٔ ٤ِٓ -

 ٕٞثٕ.

 ٣ضوطغ ػ٠ِ أدؼجه ٓضضج٤ُز دؼوه ٖٓ ثإلمض٘جهجس ص٠ْٔ ػوو ًثٗل٤٤ٌ. -

 ( :  ا١ٌٕٛس١ٌّٚب)  اٌغشبء اٌؼظجٟ. 2

 ٟذوز ًه٤وز صـِق ثُـٔو ثُ٘نجػ٢ ٖٓ ثُنجًػ.

 * ٣٘ض٢ٜ ثُٔقًٞ دٜ٘ج٣جس ػٚذ٤ز ) ٍٝثةو ٓق٣ًٞز (.

 

 ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ٖٓ ؽْْ ثُن٤ِز إ٠ُ ٓ٘طوز ثُضٖجدي ثُؼٚذ٣.٢٘وَ :  ٚظ١فخ اٌّؾٛس** 

ٝؽو إٔ ثُٔقجًٝ ثُٔـِلز دج٤ِ٤ُٖٔ ص٘وَ ث٤ُْجالس :  عشػخ أزمبي اٌغ١بي اٌؼظجٟ** 

٣ؼضذٌ ٓجهر ػجٍُز ، ٓٔج ٣ؾؼَ  ا١ٍ١ٌّٓثُؼٚذ٤ز أٌّع ٖٓ ثُٔقجًٝ ؿ٤ٌ ثُٔـِلز دٚ ألٕ 

 ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ٣٘ضوَ كو٠ ػذٌ ػوو ًثٗل٤٤ٌ.

: إمض٘جهجس ػ٠ِ أدؼجه ٓضضج٤ُز ٖٓ ثُٔقًٞ ثُؼٚذ٢ صنِٞ ٖٓ ثُـٔو  ػمذ سأف١١ش **

 ثُ٘نجػ٢.

، ف٤ظ إٕ ثُض٘ذ٤ٜجس ثُؼٚذ٤ز صومَ إ٠ُ ؽْْ  ٠ّش اٌغ١بي اٌؼظجٟ دائّبً فٟ ارغبٖ ٚاؽذ** 

ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ػٖ ٣ٌٟن ثَُٝثةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز ، د٤٘ٔج صوّٞ ثَُٝثةو ثُٔق٣ًٞز د٘وَ ثُض٘ذ٤ٚ 

 ٤وثً ػٖ ؽْْ ثُن٤ِز ػٖ ٣ٌٟن ثُضٖجدي ثُؼٚذ٢.ثُؼٚذ٢ دؼ

 : ص٣ٌٖٞ ثُـٔو ثُ٘نجػ٢ ) ثُـالف ث٢٘٤ِ٤ُٔ ( ُِٔقًٞ ثُؼٚذ٢. ٚظ١فخ خ١ٍخ شٛاْ** 
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  ( Neurogliaخال٠ب اٌغشاء اٌؼظجٟ ) 
 

ذ٢ ، صض٤َٔ دووًصٜج ػ٠ِ : ٗٞع ٖٓ ثُنال٣ج ٣ٞؽو ٖٝٔ ٌٓٞٗجس ث٤ُْ٘ؼ ثُؼٚ اٌزؼش٠ف

 ثإلٗوْجّ.

 :  اٌٛظ١فخ

 صوّٞ دوػْ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ف٤ظ صؼَٔ ػَٔ ث٤ُْ٘ؼ ثُٞجّ ) هثػٔز (. .1

 صؼَٔ ًؼجٍٍ د٤ٖ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ) ػجٍُز (. .2

 صوّٞ دضـي٣ز ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ) ٓـي٣ز (. .3

ثُٔوطٞػز ك٢ دؼٜ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ) ٓؼٞٝز ألٜٗج صْجْٛ ك٢ صؼ٣ٜٞ ثألؽَثء  .4

 ص٘وْْ (.

صوّٞ دٌد٠ ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز ) ثُٔقجًٝ ٝٓج ٣ق٠٤ دٜج ٖٓ أؿِلز ( ُضٌٕٞ ثُقَٓز  .5

 ثُؼٚذ٤ز ٝثُض٢ ٣ضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثُؼٚخ ) ًثدطز (.

 اٌؼظت رشو١ت 
 

  غالف اٌؼظت( 3)  غالف اٌؾضِخ( 2) ِغّٛػخ ِٓ اٌؾضَ اٌؼظج١خ ( 1)

٣ضٌٕٞ ٖٓ ٓؾٔٞػز أ٤ُجف ًَ ٜٓ٘ج 

ػٚذ٤ز ) ثُٔقجًٝ ٝٓج ٣ق٠٤ دٜج ٖٓ 

 أؿِلز (.

صٌصذ٠ ٓغ دؼٜٞج ػٖ ٣ٌٟن ثُنال٣ج 

 ثُـٌثة٤ز ) ثُوػج٤ٓز (.

ؿالف ٖٓ ث٤ُْ٘ؼ ثُٞجّ 

 ٣ق٠٤ دٌَ فَٓز ػٚذ٤ز.

ؿالف ٖٓ ث٤ُْ٘ؼ ثُٞجّ َٓٝه 

دأٝػ٤ز ه٣ٞٓز ، ٣ٝـِق ٓؾٔٞػجس 

 ثُقَّ ثُؼٚذ٤ز.

 

 اٌغ١بي اٌؼظجٟ 
 

ثٌُّجُز ثُض٢ ص٘وِٜج ثألػٚجح ٖٓ أػٞجء ثُقِ ) أؽَٜر ثإلّضوذجٍ ( إ٠ُ :  اٌزؼش٠ف( 1)

 ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ ، ٝٓ٘ٚ إ٠ُ أػٞجء ثإلّضؾجدز.

إٗضوجٍ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ٓج ٛٞ ك٢ ثُقو٤وز إال ظجٌٛر ًٌٜدجة٤ز :  ؽج١ؼخ اٌغ١بي اٌؼظجٟ( 2)

ًٝ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ك٢ ٤ُلز ػٚذ٤ز ىثس ٟذ٤ؼز ٤ٔ٤ًجة٤ز ، ٢ٌُٝ ْٗضٞػخ ٓج ٣قوط ػ٘و ٌٓ

الدو ُ٘ج إٔ ِٗو٢ ٗظٌر كجفٚز ػ٠ِ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٝثُضـ٤ٌثس ثُض٢ صقوط ُٜج ك٢ ثُقجالس 

 ثألًدغ ثُضج٤ُز : 

 ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ك٢ ٝٝغ ثٌُثفز. . أ

 ثُضـ٤ٌثس ثُض٢ صقوط ػٖ ص٘ذ٤ٚ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز. . ح

 ٤ًل٤ز إٗضوجٍ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ مالٍ ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز. . ػ

 ق صؼٞه ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز إ٠ُ فجُضٜج ثأل٤ِٙز.٤ً . ؿ
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 :  خظبئض اٌغ١بي اٌؼظجٟ( 3)

 لبْٔٛ اٌىً أٚ ال شئ .ة عشػخ اٌغ١بي اٌؼظجٟ. أ

** صؼضٔو ٌّػز ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ٖٓ 

ٌٓجٕ ٥مٌ ػ٠ِ هطٌ ث٤ُِلز ثُؼٚذ٤ز ، 

 ف٤ظ إٔ : 

. ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز ًذ٤ٌر ثُوطٌ ، ٓغَ 1

ث٤ُْجالس ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز ثُ٘نجػ٤ز ، ص٘وَ 

ثُؼٚذ٤ز دٌْػز ًذ٤ٌر ، هوًس دقٞث٢ُ 

 ّ / ط. 140

. ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز ٙـ٤ٌر ثُوطٌ ) 2

ثٌُك٤ؼز ( ص٘وَ ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز دٌْػز 

 ّ / ط. 12أهَ دقٞث٢ُ 

، ٝثُي١ ٣نٞغ ** صنٞغ إعجًر ثُؼٚخ ُوجٕٗٞ ثٌَُ أٝ ال ٕب 

 ُٚ أ٣ٞجً ثٗوذجٛ ثُؼٞالس.

 :  لبْٔٛ اٌىً أٚ ال شئ** 

ُٖ ٣ضُٞو ٤ّجٍ ػٚذ٢ إال إىث ًجٕ ثُٔؤعٌ ه٣ٞجً دوًؽز صٌل٢  -

إلعجًر ثُؼٚخ دقو أه٠ٚ ، ٝث٣َُجهر ك٢ هٞر ثُٔؤعٌ ُٖ ص٣َو ك٢ 

 هٞر ثإلّضؾجدز.

ثُٔؤعٌ ثُٞؼ٤ق ال ٣ٌل٢ ُ٘وَ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ) أٝ ث٤ُِلز  -

٢ِِٓ كُٞش ( إ٠ُ ؽٜو ثُلؼج٤ُز  70 -ثُؼٚذ٤ز ( ٖٓ فجُز ثٌُثفز ) 

 ٢ِِٓ كُٞش (. 110) 

 اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ فٟ ٚػغ اٌشاؽخ  اٌؾبٌخ األٌٚٝ :

 

ػ٘و هًثّز ص٤ًٌَ ثأل٣ٞٗجس هثمَ ٝمجًػ ثُن٤ِز ٗؾو إٔ ٛ٘جى إمضالف ٝثٝـ ك٢  (1)

 ٗالفع ٓج ٢ِ٣ : ص٤ًٌَ ٛيٙ ثأل٣ٞٗجس ، ف٤ظ 

Na. ص٤ًٌَ أ٣ٞٗجس ثُٚٞه٣ّٞ 1
+

مجًػ ثُن٤ِز أًغٌ دٌغ٤ٌ ٖٓ ص٤ًٌَٙ هثمَ ثُن٤ِز دْ٘ذز  

 ٌٓر. 15 – 10

K. ص٤ًٌَ أ٣ٞٗجس ثُذٞصج٤ّّٞ 2
+

هثمَ ثُن٤ِز أًغٌ عالعٕٞ  

 ٌٓر ػٖ ص٤ًٌَٛج ك٢ ثُْجةَ ثُنجًؽ٢ ثُٔق٠٤.

. ص٤ًٌَ ثأل٣ٞٗجس ثُْجُذز هثمَ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز أػ٠ِ 3

ك٢ ثُنجًػ ٗض٤ؾز ُٞؽٞه أ٣ٞٗجس دٌغ٤ٌ ٖٓ ص٤ًٌَٛج 

Clثُذٌٝص٤٘جس ٝأ٣ٞٗجس ثًٌُِٞ 
-

. 

. ٤ًٔز ثأل٣ٞٗجس ثُْجُذز ثُٔٞؽٞهر هثمَ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز صؼجهٍ ًَ ثُٖق٘جس ثُٔٞؽذز 4

 ٝصضلٞم ػ٤ِٜج.

٣ٖ٘أ ػٖ ثُض٣ٍٞغ ؿ٤ٌ ثُٔضٌجكب ُأل٣ٞٗجس هثمَ ٝمجًػ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٓج ٠ْٔ٣ دـ )  (2)

 70 –، ٝٛٞ ٣ْج١ٝ  ( اٌغٙذ فٟ ٚلذ اٌشاؽخ( ، ٣ٝطِن ػ٤ِٚ ثّْ )  فشق اٌغٙذ اٌزأص١شٞ

 .( اإلعزمطبةـ ) ٢ِِٓ كُٞش ، ٣ٝ٘ضؼ ػٖ ىُي فجُز صؼٌف د

 

: فجُز ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٝهش ثٌُثفز ، ف٤٘ٔج ٣ٌٕٞ ّطقٜج ثُنجًؽ٢ ٓٞؽذجً  اإلعزمطبة **

 ٝثُوثم٢ِ ّجُذجً.
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  ج١خأعجبة ؽذٚس ؽبٌخ اإلعزمطبة فٟ اٌخ١ٍخ اٌؼظ( 3)

إٌفبر٠خ اإلخز١بس٠خ غ١ش اٌّزىبفئخ  .1

 ٠٢ٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ

خ ٚعٛد ثشٚر١ٕبد ِزأ٠ٕ .2

 راد أٚصاْ عض٠ئ١خ ػب١ٌخ

ِؼخبد اٌظٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ  .3

 اٌّٛعٛدح فٟ غشبء ا١ٌٍفخ

ثُـٖجء ثُؼٚذ٢ أع٘جء ثٌُثفز ٣ٌٕٞ  -

أًغٌ ٗلجى٣ز أل٣ٞٗجس ثُذٞصج٤ّّٞ إ٠ُ 

ػٖ أ٣ٞٗجس ثُٚٞه٣ّٞ ث٠ُّٞ ثُنجًؽ٢ 

 ٌٓر. 40دٔج ٣ووً دـ 

صْضوٌ أ٣ٞٗجس ثُذٞصج٤ّّٞ ػ٠ِ ثُْطـ  -

ثُنجًؽ٢ ُِن٤ِز ٓٔج ٣َ٣و ٖٓ ٕق٘ضٚ 

 ثُٔٞؽذز.

صقَٔ ٕق٘ز ّجُذز ػ٠ِ 

ثُ٘جف٤ز ثُوثم٤ِز ُِـٖجء 

ثُؼٚذ٢ دجإلٝجكز إ٠ُ 

Clأ٣ٞٗجس ثًٌُِٞ 
-

. 

صِؼخ هًٝثً ك٢ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُغذجس  -

ثأل٣ٞٗجس ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ؿٖجء ثُْ٘ذ٢ ُض٣ٍٞغ 

ث٤ُِلز ػٖ ٣ٌٟن ثُ٘وَ ث٠ُٖ٘ ، ٝىُي فض٠ 

 فوٝط ثُض٘ذ٤ٚ ًٌٝٓٝ ث٤ُْجٍ.

صضٌثًْ أ٣ٞٗجس ثُذٞصج٤ّّٞ ثُٔٞؽذز مجًػ  -

ثُـٖجء صجًًز ثُذٌٝص٤٘جس ثُْجُذز ) ثُض٢ ال 

صْضط٤غ ػذًٞ ثُـٖجء ٌُذٌ فؾٜٔج ( ك٢ 

ثُ٘جف٤ز ثُوثم٤ِز ٓ٘ٚ دجإلٝجكز إ٠ُ أ٣ٞٗجس 

Clثًٌُِٞ 
-

، ٝىُي فض٠ ٣َٚ كٌم ثُؾٜو  

 ٢ِِٓ كُٞش. 70 –أع٘جء ثٌُثفز إ٠ُ 

 اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ػٓ رٕج١ٗ اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ  اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ :

 

 ال صغجً ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز إال إىث ًجٕ ثُٔؤعٌ ًجف إلعجًصٜج.( 1)

صقوط صـ٤ٌثس ك٢ ٗلجى٣ز ؿٖجء ثُن٤ِز ُأل٣ٞٗجس ٓٔج ٣ؤه١ ( 2)

 إ٠ُ 

ٗجس ثُٚٞه٣ّٞ د٤ٌٔجس ًذ٤ٌر إ٠ُ ثُومٍٞ إٗوكجع أ٣ٞ -

 هثمَ ثُن٤ِز.

 ثٗوكجع ٤ًٔجس ه٤ِِز ٖٓ أ٣ٞٗجس ثُذٞصج٤ّّٞ مجًؽٜج. -

 ٌٓٔثس أٝ ه٘ٞثس ك٢ ؿٖجء ثُن٤ِز. ىُي ػذٌ قوط٣( 3)

صٚذـ ٤ًٔز ثُٖق٘جس ثُٔٞؽذز ثُض٢ صومَ ثُن٤ِز ًجك٤ز ُٔؼجهُز ( 4)

ًَ ثأل٣ٞٗجس ثُْجُذز ، ُيث ٣ٚذـ مجًػ ثُن٤ِز ّجُخ ثُٖق٘ز إىث 

 .) ػٌِ ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ٝهش ثٌُثفز (هًٕٞ دوثمِٜج 

٣طِن ػ٠ِ ثُقجُز ثُؾو٣ور ثُض٢ ٖٗأس ك٢ ثُن٤ِز ػ٤ِٔز إٍثُز ( 5)

 ٢ِِٓ كُٞش. 40 ثإلّضوطجح ، ٣ٝٚذـ كٌم ثُؾٜو فٞث٢ُ +
 

( : فجُز ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ك٢ ٝهش ثإلّضغجًر ف٤٘ٔج  اٌالإعزمطبة)  إصاٌخ اإلعزمطبة **

 ٣ٌٕٞ ّطقٜج ثُنجًؽ٢ ّجُذجً ٝثُوثم٢ِ ٓٞؽذجً.
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  و١ف١خ إٔزمبي اٌغ١بي اٌؼظجٟ خالي األ١ٌبف اٌؼظج١خ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ :

 

( ٣ضْذخ إٍثُز ثإلّضوطجح ك٢ ص٘ذ٤ٚ ثُٔ٘طوز ثُٔؾجًٝر ُـٖجء ث٤ُِلز ثُؼٚذ٤ز ، ٓٔج ٣ؤه١ 1)

 إ٠ُ فوٝط صـ٤ٌثس ٓٔجعِز ُضِي ثُض٢ فوعش ػ٘و ص٘ذ٤ٚ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ألٍٝ ٌٓر.

( ٣٘ضوَ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ػ٠ِ ٤ٛتز ٓٞؽجس ٖٓ إٍثُز ثإلّضوطجح ، عْ ػٞهصٚ ، عْ إٍثُضٚ 2)

 ٌٝٛيث ػ٠ِ ٍٟٞ ث٤ُِلز ثُؼٚذ٤ز.ٌٓر آمٌٟ ، 

 و١ف رؼٛد اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ إٌٝ ؽبٌزٙب األط١ٍخ  اٌؾبٌخ اٌشاثؼخ :
 

 ** دٔؾٌه ٍٝثٍ صأع٤ٌ ثُٔ٘ذٚ صقوط صـ٤ٌثس ػ٠ِ ؿٖجء ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ، ٠ٛٝ ًجُضج٢ُ : 

( ٣لوو ؿٖجء ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٗلجى٣ضٚ أل٣ٞٗجس ثُٚٞه٣ّٞ د٤٘ٔج ص٣َو ٗلجى٣ضٚ أل٣ٞٗجس 1)

 ذٞصج٤ّّٞ.ثُ

 ( ٣ؼٞه ثُـٖجء ثُؼٚذ٢ ُ٘لجى٣ضٚ ثُْجدوز هذَ ثُض٘ذ٤ٚ ) ٝهش ثٌُثفز (.2)

( ٣ؼٞه ثُض٣ٍٞغ ثأل٢ٗٞ٣ ؿ٤ٌ ثُٔضٌجكب ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُـٖجء إ٠ُ ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ٝهش ثٌُثفز 3)

 أ١ ػٞهر ثإلّضوطجح.

ُٞؽ٤ز ( صقوط كضٌر ثُؾٔٞؿ ) ثإلٓض٘جع ( ثُض٢ ٣ْضؼ٤و ك٤ٜج ثُـٖجء ثُن١ِٞ مٞثٙٚ ثُل4ٞ٤ْ)

 فض٠ ٣ٌٖٔ ٗوَ ٤ّجٍ ػٚذ٢ ؽو٣و.

ٖٓ ثُغج٤ٗز (  0.003 – 0.001: ٠ٛ كضٌر ٤ٍ٘ٓز ه٤ٌٚر )  فزشح اٌغّٛػ أٚ اإلِزٕبع** 

ص٠ِ إعجًر ثُؼٚخ ، ٣ْضؼ٤و ك٤ٜج ؿٖجء ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز مٞثٙٚ ثُل٤ُْٞٞؽ٤ز ) أ١ هوًصٚ 

جء ٛيٙ ثُلضٌر ال ػ٠ِ ثُ٘لجى٣ز ثإلمض٤ج٣ًز ( فض٠ ٣ٌٖٔ ٗوَ ٤ّجٍ ػٚذ٢ آمٌ ؽو٣و ، ٝأع٘

 ٣ْضؾ٤خ ثُؼٚخ أل١ ٓؤعٌ ٜٓٔج ًجٗش هٞصٚ.

٢ِِٓ  70 –: ٛٞ ظجٌٛر إٍثُز ثإلّضوطجح ) فوٝط ثُالثّضوطجح ( ٖٓ  عٙذ اٌفؼب١ٌخ** 

٢ِِٓ كُٞش ، ٝٛٞ  70 –٢ِِٓ كُٞش ، ٖٝٓ عْ ثُؼٞهر إ٠ُ فجُز ثإلّضوطجح  40كُٞش إ٠ُ + 

 ٢ِِٓ كُٞش. ٣110ْج١ٝ 

اٌؾبفض أٚ اٌغ١بي دٌْػز مالٍ ث٤ُِق ثُؼٚذ٢ ٛٞ ك٢ ثُٞثهغ  عٙذ اٌفؼب١ٌخ اٌّزٕمً** 

 .اٌؼظجٟ

 اٌزشبثه اٌؼظجٟ 

 

ٓٞٝغ ٣ٞؽو د٤ٖ صلٌػجس ثُٔقًٞ ثُؼٚذ٢ ُن٤ِز ػٚذ٤ز ٝثُضلٌػجس :  اٌزؼش٠ف( 1)

 ثُٖؾ٣ٌ٤ز ُِن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ثُالفوز ُٜج.
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 :  األٔٛاع( 2)

رشبثه )  خ١ٍز١ٓ ػظج١ز١ٓرشبثه ػظجٟ ث١ٓ . 1

 (. ػظجٟ –ػظجٟ 

)  خ١ٍخ ػظج١خ ١ٌٚفخ ػؼ١ٍخرشبثه ػظجٟ ث١ٓ . 2

 (. ػؼٍٟ –رشبثه ػظجٟ 

)  خ١ٍخ ػظج١خ ٚخال٠ب غذ٠خرشبثه ػظجٟ ث١ٓ . 3

 (. غذٞ –رشبثه ػظجٟ 

 : اٌذل١ك رؾذ اٌّغٙش  اٌزشو١ت( 3)

 األصساس
 اٌؾ٠ٛظالد اٌزشبثى١خ 

 (اٌؼظج١خ  )
 شك اٌزشبثه

إٗضلجمجس ٓٞؽٞهر ك٢ ٜٗج٣ز ثُضلٌػجس 

ثُٜ٘جة٤ز ُٔقًٞ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ، صوغ 

ه٣ٌذز ؽوثً ٖٓ ثُضلٌػجس ثُٖؾ٣ٌ٤ز 

ُِن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ثُضج٤ُز ) أٝ ؽْْ ثُن٤ِز 

 ثُؼٚذ٤ز ثُضج٤ُز (.

أ٤ًجُ ٙـ٤ٌر صٞؽو دوثمَ ثألًٍثً ، 

 صقض١ٞ ػ٠ِ ٓٞثه ٤ٔ٤ًجة٤ز ص٠ْٔ 

ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ، ٓغَ ثأل٤ّض٤َ دجُ٘جهالس 

٤ًُٖٞ ٝثًُ٘ٞأه٣ً٘ج٤ُٖ ) ٌٕٛٓٞ 

 ػٚذ٢ ٗجهَ (.

٣ٞؽو د٤ٖ ثألًٍثً ٝثُضلٌػجس 

ثُٖؾ٣ٌ٤ز ُِن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ثُٔؾجًٝر 

، ٝٛٞ ٓقًٚٞ د٤ٖ ثُـٖجء هذَ 

 ثُضٖجد٢ٌ ٝثُـٖجء دؼو ثُضٖجد٢ٌ.

 

ُؼٚذ٢ ، ٓغَ : ٓٞثه ٤ٔ٤ًجة٤ز ُٜج هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ٗوَ ث٤ُْجٍ ث إٌبلالد اٌى١ّ١بئ١خ** 

 ثأل٤ّض٤َ ٤ًُٖٞ ٝثًُ٘ٞأه٣ً٘ج٤ُٖ.

 اٌؼظجٟ  –أزمبي اٌغ١بي اٌؼظجٟ ػجش اٌزشبثه اٌؼظجٟ 
 

( ػ٘و ٍٝٙٞ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ُألًٍثً ) ثإلٗضلجمجس ثُؼٚذ٤ز ( صؼَٔ ٓٞنز ثٌُج٤ُّْٞ 1)

 ثُٔٞؽٞه ك٢ ؿٖجء ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ػ٠ِ إهمجٍ أ٣ٞٗجس ثٌُج٤ُّْٞ هثمَ ثُن٤ِز.

أ٣ٞٗجس ثٌُج٤ُّْٞ ػ٠ِ إٗلؾجً ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُق٣ٞٚالس ثُؼٚذ٤ز ك٤ضقًٌ ٜٓ٘ج ( صؼَٔ 2)

 ثُ٘جهالس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز.
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( صْذـ ثُ٘جهالس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ػذٌ ثُلؾٞر ) ٕن ثُضٖجدي ( فض٠ صَٚ إ٠ُ ثَُٝثةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز 3)

 ُِن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ثُٔؾجًٝر.

ٙز دٜج ٝثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ أؿ٤ٖز ٣ؤه١ إُضٚجم ٛيٙ ثُ٘جهالس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز دجُْٔضوذالس ثُنج( 4)

 : إٌٝثَُٝثةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز 

 . إعجًر صِي ثألؿ٤ٖز ك٢ ٗوطز ثإلصٚجٍ.1

. صـ٤ٌ ٖٓ ٗلجى٣ز صِي ثألؿ٤ٖز ٣٥ٞٗجس ثُٚٞه٣ّٞ ٝثُذٞصج٤ّّٞ إلٍثُز إّضوطجدٜج ، ٓٔج 2

ً ٣ؼذٌ  إ٠ُ ٓقًٞٛج ، عْ إ٠ُ م٤ِز ؽْْ ثُن٤ِز ثُؼٚذ٤ز ٖٓ ٣ؤه١ إ٠ُ مِن ٤ّجال ػٚذ٤ج

 ٣ور.ػٚذ٤ز ؽو

( ٣ؼَٔ إ٣َْٗ ث٤ٌُُٖٞ ثّض٣ٌ٤َ ػ٠ِ صقط٤ْ ثألّض٤َ ٤ًُٖٞ دؼو ػذًٞٙ إ٠ُ ثَُٝثةو 5)

 ثُٖؾ٣ٌ٤ز ٢ً ٣ضٞهق ػِٔٚ ٣ٝؼٞه ثُـٖجء إ٠ُ فجُضٚ أع٘جء ثٌُثفز.

 

 

 رشو١ت اٌغٙبص اٌؼظجٟ 

 

 

 الجهاز العصبي 

 الجهاز العصبي الطرفي 

  األعصاب المخية  األعصاب الشوكية

 الجهاز العصبي المركزي

  لنخاع الشوكيا
 الدماغ 

" المخ "   



 38  أؽ١بء صب١ٔخ صبٔٛٞ. –(  01095562324)  طفٛد دمحم أؽّذ اٌذوزٛس:  إػذاد         

 

 أٚالً : اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌّشوضٞ 

 ( اٌذِبؽ " اٌّخ " 1)

 

 ثألًذٌ ٖٓ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ.ثُؾَء ٣ٔغَ ثُوٓجؽ :  اٌٛطف( 1)

 ؽٌثّ ك٢ ثٌُؽَ ثُذجُؾ. 1400ؽٌثّ ػ٘و ثُٞالهر &  350:  اٌٛصْ( 2)

 ٣ٞؽو ثُوٓجؽ هثمَ ف٤َ ػظ٢ٔ ه١ٞ ٠ْٔ٣ ٙ٘وٝم ثُوٓجؽ ) ثُؾٔؾٔز (. : اٌّىبْ( 3)

 ٖٓ ثألػٚجح ثُٔن٤ز.ٍٝػ  ٣12ضَٚ دجُوٓجؽ ك٢ ثإلْٗجٕ ( 4)

 :  ٘ٝ: ٣ضٌٕٞ ثُوٓجؽ ٖٓ عالعز أؽَثء ًة٤ْ٤ز ،  أٚ ِىٛٔبد اٌذِبؽ رشو١ت( 5)

 صقش ثُٜٔجه (. –ثُٜٔجه  –) هٌٖر ثُٔل أٝ ٗٚلج ًٌر ثُٔل  اٌذِبؽ األِبِٟ. 1

 .اٌّزٛعؾاٌذِبؽ األٚعؾ أٚ . 2

 .ثُ٘نجع ثُْٔضط٤َ ( –ه٘طٌر كجًٍٝ  –) ثُٔن٤ل  اٌخٍفٟاٌذِبؽ . 3

 األغش١خ اٌغؾبئ١خ

 

 : عالعز أؿ٤ٖز. اٌؼذد( 1)

 : صق٠٤ دجُوٓجؽ. اٌّىبْ( 2)

 :  وبٌزبٌٟ: صوّٞ دقٔج٣ز ٝصـي٣ز مال٣ج ثُٔل ، ٠ٛٝ  اٌٛظ١فخ( 3)

 : ٣ذطٖ ػظجّ ثُؾٔؾٔز. األَ اٌغبف١خ. 1

 : ٣ِضٚن دْطـ ثُٔل. األَ اٌؾْٕٛ .2

: ٣ٔأل ثُلٌثؽ د٤ٖ ثُـالك٤ٖ ثُنجًؽ٢ ٝثُوثم٢ِ  اٌؼٕىجٛر١خ. 3

 ٣ضنِِٚ ّجةَ ٕلجف ُقٔج٣ز ثُوٓجؽ ٖٓ ثُٚوٓجس.

 )أ( اٌذِبؽ األِبِٟ 

 

 ** ٣ٔغَ ثُوٓجؽ ثألٓج٢ٓ ثُؾَء ثألًذٌ ٖٓ ثُوٓجؽ.

 :  اٌزشو١ت** 

 ٓ٘طوز صقش ثُٜٔجه (. –ٓ٘طوز ثُٜٔجه  –٣ضٌٕٞ ٖٓ ) هٌٖر ثُٔل  -
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  اٌّخأٚ ٔظفب وشح  اٌّخلششح ( 1)

: ػذجًر ػٖ ك٤ٖٚ ًذ٣ٌ٤ٖ ، ٣طِن ػ٠ِ ًَ اٌٛطف . 1

ك٘ ) ٗٚق ثٌٌُر ثُٔن٢ ( ، ٣لَٚ د٤ٜ٘ٔج ٕن ًذ٤ٌ ، 

٣ٌٝصذ٠ ٗٚلج ًٌر ثُٔل دٞثّطز فَٓز ػ٣ٌٞز ٖٓ 

 ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز.

إٔخفبػبد ِخزٍفخ صض٤َٔ دٞؽٞه :  اٌشمٛق اٌّخ١خ. 2

ؽ١بد ( ، د٤ٜ٘ٔج اٌشمٛق ٚاألخبد٠ذ صؼٌف دجّْ )  اٌؼّك

 .ٚرالف١ف

٣وْْ ًَ ٗٚق ًٌر إ٠ُ مْٔز كٚٞٗ ، :  اٌزشو١ت. 3

 –ثُل٘ ثُول١ٞ  –ثُل٘ ثُؾوث١ً  –٠ٛ ) ثُل٘ ثُؾذ٢ٜ 

" ٚ٘ٛ فض خبِظ غ١ش ك٘ ثُؾ٣ٌَر  –ثُل٘ ثُٚوؿ٢ 

ظب٘ش ِٓ اٌشىً اٌخبسعٟ ، ؽ١ش ٠ىْٛ ِغطٝ ثبٌفض 

 (. اٌغجٟٙ ٚاٌفض اٌغذاسٞ "

 :  ٚظبئف لششح اٌّخ. 4

ذ٢ٜ ٌٓثًَ ثُقًٌجس ثإلًثه٣ز ًٔج دٚ أ. ٣وغ ك٢ ثُل٘ ثُؾ

 دؼٜ ٌٓثًَ ثُيثًٌر ٝثُ٘طن.

ح. ٣وّٞ ثُل٘ ثُؾوث١ً دجُضقٌْ ك٢ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ 

ثُٞظجةق ثُق٤ْز ، ٓغَ ثإلفْجُ دجُقٌثًر أٝ ثُذٌٝهر أٝ 

 ثُٞـ٠ أٝ ثُِِٔ.

 ػ. ٣وغ ك٢ ثُل٘ ثُول١ٞ ٌٓثًَ فْجّز صضقٌْ ك٢ فجّز ثُذٌٚ.

 فجّز ثُْٖ ٝثُضيٝم ٝثُْٔغ.ه. ٣وغ ك٢ ثُل٘ ثُٚوؿ٢ ٌٓثًَ 

ً ُض٤ْ٘ن ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ثُق٤ْز ثُض٢ صَٚ ُِوٌٖر  ِٕطمخ اٌّٙبد( 2) : ًٌَٓثً ٜٓٔج

 ثُٔن٤ز ، ٓجػوث ثُْٖ.

ٌٓثًَ ًغ٤ٌر صضقٌْ ك٢ ثألكؼجٍ ثإلٗؼٌج٤ّز ، ف٤ظ : ٣ٞؽو دٜج  ِٕطمخ رؾذ اٌّٙبد( 3)

 ٌٓثًَ ثُّ٘ٞ.٣ٝٞؽو ك٤ٚ ٓغالً ٌٓثًَ ثُؾٞع ٝثُٖذغ ٝثُؼطٔ ٝص٘ظ٤ْ هًؽز فٌثًر ثُؾْْ 

 )ة( اٌذِبؽ األٚعؾ 
 

 ( أٙـٌ أؽَثء ثُوٓجؽ ، ٣ٌٕٝٞ فِوز ثَُٞٙ د٤ٖ ثُوٓجؽ ثألٓج٢ٓ ٝثُوٓجؽ ثُنِل٢.1)

 :  اٌٛظ١فخ( 2)

 ػٚذ٤ز صوّٞ دقلع ثُضٞثٍٕ ثُؼجّ ُِؾْْ.٣قض١ٞ ػ٠ِ ٌٓثًَ  .1

 ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٌٓثًَ ٓضِٚز دجُْٔغ ٝثُذٌٚ. .2

 ٣وّٞ دض٘ظ٤ْ ثُؼو٣و ٖٓ ثألكؼجٍ ثإلٗؼٌج٤ّز ، ٓغَ ثألكؼجٍ ثإلٗؼٌج٤ّز ثُْٔؼ٤ز. .3
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 )ط( اٌذِبؽ اٌخٍفٟ 

 

 :  ٠زىْٛ اٌذِبؽ اٌخٍفٟ ِٓ** 

 اٌّخ١خ( 1)

 : ثُؾٜز ثُنِل٤ز. ِىبْ اٌزٛاعذ

 كٚٞٗ. 3ٖٓ : ٣ضٌٕٞ  اٌزشو١ت

 : ٣قلع صٞثٍٕ ثُؾْْ دجُضؼجٕٝ ٓغ ثألىٕ ثُوثم٤ِز ٝػٞالس ثُؾْْ. اٌٛظ١فخ

. صوّٞ ًَ ٖٓ ثُو٘طٌر ٝثُ٘نجع ثُْٔضط٤َ دجُٞظجةق ثُضج٤ُز صٌٔ مالُٜٔج ث٤ُْجالس 1 لٕطشح فبسٚي( 2)

 ثُؼٚذ٤ز ثُوجهٓز ٖٓ ثُقذَ ث٢ًُٖٞ إ٠ُ أؽَثء ثُوٓجؽ ثُٔنضِلز.

ثُْٔضط٤َ دؼٜ ثٌُٔثًَ ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ثُؾْْ ٝأٜٛٔج ثٌُٔثًَ . صٞؽو ك٢ ثُ٘نجع 2

ثُض٘ل٤ْز ٝثٌُٔثًَ ثُٔ٘ظٔز ُقًٌز ثألٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز ٌٝٓثًَ ثُذِغ ٝثُوب ٝثُْؼجٍ 

 ٝثُؼطِ.
 إٌخبع اٌّغزط١ً( 3)

 ( إٌخبع أٚ اٌؾجً اٌشٛوٟ 2)

 

ٝص٠ْٔ ثُو٘جر ٣ٞؽو ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ ك٢ ه٘جر صٞؽو هثمَ ثُلوٌثس ، :  أِبوٓ اٌزٛاعذ( 1)

٣ذوأ ثُقذَ ث٢ًُٖٞ ٖٓ ثُ٘نجع ثُْٔضط٤َ ك٢ ثُوٓجؽ ، ٣ٝٔضو )  ثُؼٚذ٤ز أٝ ثُو٘جر ث٤ًُٖٞز

 .( دطٍٞ ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ

 ّْ. 45:  فٟ اإلٔغبْ ٗؽٌٛ( 2)

اٌمٕبح إلفضٞثةٚ ػ٠ِ ه٘جر ّٝط٤ز ٙـ٤ٌر ، ص٠ْٔ  ِغٛف ِٓ اٌذاخً( ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ 3)

 .اٌّشوض٠خ

األَ اٌغبف١خ ، ٠ٛ : ) ثضالصخ أغش١خ ٣ـِق ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ ٖٓ ثُنجًػ ُِوثمَ :  رغ١ٍفٗ( 4)

 (. األَ اٌؾْٕٛ –اٌؼٕىجٛر١خ  –
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 :  رشو١جٗ( 5)

 :  ؽجمز١ٓ** ٣ضًٌخ ٤ْٗؼ ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ ٖٓ 

 اٌطجمخ اٌخبسع١خ  اٌطجمخ اٌذاخ١ٍخ  

 اٌّىٛٔخاٌّبدح 

٠ٛ ثُطذوز ثٌُٓجه٣ز ، ٝصذوٝ ػ٠ِ ٌَٕ 

، ٣ٝٞؽو ُٜج هٌٗجٕ ظ٣ٌٜجٕ  Hفٌف 

 ٝهٌٗجٕ دط٤٘جٕ. 

 ٠ٛ ثُٔجهر ثُذ٤ٞجء.

 لٛاِٙب 
هٞثّ ٛيٙ ثُٔجهر ٠ٛ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز 

 ٝثَُٝثةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز ٝمال٣ج ثُـٌثء ثُؼٚذ٢.
 هٞثٜٓج ثأل٤ُجف ثُؼٚذ٤ز.

 اٌٛظ١فخ 

ٚظ١فخ إٌخبع  )

  (اٌشٛوٟ 

صؼضذٌ ثًٌَُٔ ثٌُة٢ْ٤ ُألكؼجٍ ثإلٗؼٌج٤ّز ، 

٣ٝٞؽو ك٢ ثُقذَ ث٢ًُٖٞ آالف ٖٓ ثألهٞثُ 

 ثإلٗؼٌج٤ّز.

صؼَٔ ً٘جهَ أٝ َٓٞٙ ٤ُِْجالس ثُؼٚذ٤ز ، 

ف٤ظ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ ٛيٙ ث٤ُْجالس ٖٓ 

أؽَثء ثُؾْْ ثُٔنضِلز إ٠ُ ثٌُٔثًَ ثٌُة٤ْ٤ز 

 ك٢ ثُوٓجؽ ٝثُؼٌِ.

 صب١ٔبً : اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌطشفٟ 
 

: ٣وّٞ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ثُطٌك٢ دٌد٠ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ دؾ٤ٔغ أؽَثء  اٌٛظ١فخ( 1)

 ثُؾْْ.

  رشو١ت اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌطشفٟ( 2)

 ** ٣ضًٌخ ٖٓ ٕذٌز ٖٓ ثألػٚجح ص٘ضٌٖ ك٢ أؽَثء ثُؾْْ ثُٔنضِلز ، ٠ٛٝ صَٖٔ : 

 :  األػظبة اٌّخ١خ( أ)

 ٍٝػ ٓضِٚز دجُوٓجؽ.  12:  اٌؼذد. 1

 : ف٤ْز أٝ ف٤ًٌز أٝ ٓنضِطز. أٔٛاػٙب. 2

: أػٚجح صوّٞ د٘وَ ث٤ُْجٍ ثُؼٚذ٢ ٖٓ أػٞجء ثإلّضوذجٍ إ٠ُ ثُٔل  األػظبة اٌّخزٍطخ -

 ٝٗوَ أٝثٌٓ ثُض٘ذ٤ٚ ٖٓ ثُٔل إ٠ُ أػٞجء ثإلّضؾجدز ، أ١ أٜٗج أػٚجح ف٤ْز ٝف٤ًٌز ٓؼجً.

 :  األػظبة اٌشٛو١خ( ح)

ٍٝػ ٓضِٚز دجُ٘نجع ث٢ًُٖٞ ، ٠ٛٝ صٞؽو ك٢ أٍٝثػ ٓضؼجهذز ػ٠ِ ؽجٗذ٢  31:  اٌؼذد. 1

 ثُقذَ ث٢ًُٖٞ ، ٝص٘ضظْ ٛيٙ ثألٍٝثػ ًٔج ٢ِ٣ : 

 .( أٍٝثػ صضَٚ دجُؼ٘ن 8 ) األػظبة اٌؼٕم١خ .1

 .( ٍٝػ صضَٚ دجُٚوً 12)  األػظبة اٌظذس٠خ .2

 .( أٍٝثػ صضَٚ دجُلوٌثس ثُوط٤٘ز 5 ) األػظبة اٌمط١ٕخ .3
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 أٍٝثػ صضَٚ دجُلوٌثس ثُؼؾ٣َز (. 5 ) اٌؼغض٠خاألػظبة  .4

 ) ٍٝػ ٖٓ ثألػٚجح ٣ضَٚ دجُؼٚؼ٘ (. األػظبة اٌؼظؼظ١خ .5

 ٓنضِطز ) ف٤ْز ٝف٤ًٌز ٓؼجً (.:  أٔٛاػٙب. 2

 :  عزٚس٘ب. 3

 ٞؽو ٌَُ ػٚخ ٖٓ ثألػٚجح ث٤ًُٖٞز ؽيًثٕ : ** ٣

 عزس ثطٕٟ  عزس ظٙشٞ  

 أ٤ُجف ثُقًٌز٣قض١ٞ ػ٠ِ  ٣قض١ٞ ػ٠ِ أ٤ُجف ثُقِ  اٌزشو١ت 

 اٌٛظ١فخ 

٣٘وَ ثٌُّجةَ ) ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ( ٖٓ 

ثػٞجء ثإلّضوذجٍ إ٠ُ ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ 

 ٝثُوٓجؽ

٣٘وَ ثٌُّجةَ أٝ ثألٝثٌٓ ثُض٘ذ٤ٜ٤ز ثُق٤ًٌز 

ٖٓ ثُوٓجؽ ٝثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ إ٠ُ أػٞجء 

 ثإلّضؾجدز ) ثُؼٞالس ٝثُـوه (

 

 اٌمٛط اإلٔؼىبعٟ أٚ اٌفؼً إٌّؼىظ 

 ٝفور ثُٖ٘جٟ ثُؼٚذ٢ دؾْْ ثإلْٗجٕ.:  اٌزؼش٠ف( 1)

ثُٞظجةق ثُؼٚذ٤ز إ٠ُ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألكؼجٍ ثُٔ٘ؼٌْز ثُض٢ صضْ ػ٠ِ ( ٣ٌٖٔ صق٤َِ ٓؼظْ 2)

 ْٓض٣ٞجس ٓنضِلز.

٣ٖضَٔ ثُوُٞ ثإلٗؼٌج٢ّ ػ٠ِ م٤ِض٤ٖ ػٚذ٤ض٤ٖ ػ٠ِ ثألهَ ، ٛٔج : ) م٤ِز ػٚذ٤ز ( 3)

 م٤ِز ػٚذ٤ز ف٤ًٌز " ٙجهًر " (. –ف٤ْز " ٝثًهر " 

 :  اٌزشو١ت( 4)

 ** ٣ضٌٕٞ ثُوُٞ ثإلٗؼٌج٢ّ ك٢ ٓؼظْ ثألف٤جٕ ٖٓ : 

 . م٤ِز ػٚذ٤ز ف٤ْز أٝ ٝثًهر.2           . ػٞٞ ثإلفْجُ أٝ ثُْٔضوذَ.1
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 . م٤ِز ػٚذ٤ز ف٤ًٌز أٝ ٙجهًر.4       . م٤ِز ػٚذ٤ز ِٓٞٙز أٝ ًثدطز. 3

ٝٛٞ ثُؼٞٞ ثُي١ ّٞف ٣ْضؾ٤خ ُِضـ٤ٌثس ثُض٢ صقوط  : اٌؼؼٛ اٌّغزغ١ت أٚ إٌّفز. 5

 ًجُؼٞالس ٝثُـوه.ك٢ ثُذ٤تز 

 :  األٔٛاع( 5)

 : إىث ًجٗش ثإلّضؾجدز ك٢ ثُؼٞالس ثإلًثه٣ز ) ث٤ٌِ٤ُٜز (. اٌمٛط اإلٔؼىبعٟ اإلسادٞ. 1

إىث ًجٗش ثإلّضؾجدز ك٢ ثُؼٞالس ثُالإًثه٣ز أٝ :  اٌمٛط اإلٔؼىبعٟ اٌالإسادٞ أٚ اٌزارٟ. 2

 ػِٞز ثُوِخ أٝ ثُـوه.

 اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌزارٟ 

 

 :  اٌٛظ١فخ( 1)

 ٣وّٞ دض٘ظ٤ْ ثألٖٗطز ثُٔنضِلز ثُض٢ ال صوغ صقش إًثهر ثإلْٗجٕ ، ٓغَ : ** 

 ص٘ظ٤ْ فًٌز إٗوذجٛ ػٞالس ثُوِخ ٝثُؼٞالس ثُِْٔجء ) ثُالإًثه٣ز (. .1

 إكٌثٍ ؿوه ثُؾْْ. .2

 :  اٌزشو١ت( 2)

  اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌغّجضبٚٞ)أ( 

 صٖ٘أ أ٤ُجكٚ ٖٓ ثُٔ٘طوز ثُٚو٣ًز ٝثُوط٤٘ز دجُ٘نجع ث٢ًُٖٞ. .1

: ٣وّٞ دؼَٔ ؽٜجٍ ثُطٞثًا ، ف٤ظ ص٤ْطٌ ث٤ُْجالس ثُؼٚذ٤ز ثُض٢ ٣قِٜٔج ٛيث  اٌٛظ١فخ. 2

ثُؾٜجٍ ػ٠ِ ثُؼو٣و ٖٓ أػٞجء ثُؾْْ ثُوثم٤ِز ، ُضقوط ك٤ٜج صـ٤ٌثس صْجػو ثُؾْْ ػ٠ِ 

 ٓٞثؽٜز ثُظٌٝف ثُطجًةز.

  اٌجبساعّجضبٚٞ اٌغٙبص اٌؼظجٟ)ح( 

 .صٖ٘أ أ٤ُجكٚ ٖٓ ؽيع ثُوٓجؽ ٝثُٔ٘طوز ثُؼؾ٣َز دجُ٘نجع ث٢ًُٖٞ 

  اٌزأص١شاد اٌّخزٍفخ ٌٍغٙبص اٌؼظجٟ اٌزارٟ ػٍٝ ثؼغ أعضاء اٌغغُ( 3)
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اٌغّجضبٚٞ ِؼظُ أعضاء اٌغغُ اٌذاخ١ٍخ رظٍٙب أ١ٌبف ػظج١خ ِٓ وال اٌغٙبص٠ٓ ** 

ُضأع٤ٌ ث٥مٌ ، ًٔج ٣ضٞـ  ِؼبوظ، ٝؿجُذجً ٓج ٣ٌٕٞ صأع٤ٌ أفو ثُؾٜج٣ٍٖ  ٚاٌجبساعّجضبٚٞ

 :  اٌغذٚي اٌزبٌٟٖٓ 

 

 رأص١ش اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌجبساعّجضبٚٞ رأص١ش اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌغّجضبٚٞ 

 ٣وَِ ٓؼوٍ ثُ٘ذٜ ٝهٞر ثإلٗوذجٛ  ٣َ٣و ٓؼوٍ ثُ٘ذٜ ٝهٞر ثإلٗوذجٛ  اٌمٍت 

األٚػ١خ 

 اٌذ٠ِٛخ 

 ٣ْذخ ثٗوذجٛ ثألٝػ٤ز ثُض٢ صٞؽو ك٢ 

ثُوٓجؽ  –ثُـوه ثُِؼجد٤ز  –ثألفٖجء  –) ثُؾِو 

 ثٌُةز (. –ثألػٞجء ثُض٘ج٤ِّز  –

 ٣ْذخ إٗذْجٟ ثألٝػ٤ز ثُض٢ صٞؽو ك٢ 

 ثألػٞجء ثُض٘ج٤ِّز (. –) ثُـوه ثُِؼجد٤ز 

 اٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ 
 –٣ْذخ إٗذْجٟ ًَ ٖٓ ) ؽوثً ثُٔؼور 

 ثُوُٕٞٞ (. –ثألٓؼجء 

 –٣ْذخ ثٗوذجٛ ًَ ٖٓ ) ؽوثً ثُٔؼور 

 ثُوُٕٞٞ (. –ثألٓؼجء 

اٌغٙبص 

 اٌزٕفغٟ 

٣ْذخ ثٗذْجٟ ثُو٤ٚذجس ثُٜٞثة٤ز ًٔج ٣غذ٠ ٖٓ 

 إكٌثٍثصٜج 

٣ْذخ ثٗوذجٛ ثُو٤ٚذجس ثُٜٞثة٤ز ًٔج ٣َ٣و 

 ٖٓ إكٌثٍثصٜج.

 ٣ْذخ ثٗوذجٛ ثُٔغجٗز  ٣ْذخ ثٗذْجٟ ثُٔغجٗز  اٌّضبٔخ اٌج١ٌٛخ 

 ٣ؼَٔ ػ٠ِ ص٤٤ٞن فوهز ثُؼ٤ٖ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ثصْجع فوهز ثُؼ٤ٖ  اٌؼ١ٓ 

 اٌغذد * 

 . اٌٍؼبث١خ 1

 

 . اٌّؼذ٠خ 2

 

 

 . اٌىجذ 3

 

 اٌجٕىش٠بط  .4

 

. ٔخبع اٌغذح 5

 اٌىظش٠خ 

 ٣ْذخ إكٌثٍثً ًغ٤ٌثً  ٣ْذخ إكٌثٍثً ه٤ِالً 

 ٣ْذخ إكٌثٍثً ًغ٤ٌثً  ٣ْذخ إكٌثٍثً ه٤ِالً 

٣ْذخ ص٤ٌٌْ ثُؾ٤ٌِٞؽ٤ٖ ، ك٣َ٤و ْٓضٟٞ 

 ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ
 ثٗوذجٛ ثُق٣ِٞٚز ثُٚلٌث٣ٝز

 ٣ْذخ ٣ٍجهر إكٌثٍ ثإل٣َٗٔجس  ٣ْذخ ٗو٘ إكٌثٍ ثإل٣َٗٔجس 

٣ْذخ إكٌثٍ ٌٕٛٓٞ ثأل٣ذ٘ل٣ٌٖ ) ثأله٣ً٘ج٤ُٖ 

٣ٌكغ ٝـ٠ ثُوّ ، ٣َ٣ٝو ٖٓ ٌّػز ( ثُي١ 

 ثُوِخ ْٝٓضٟٞ ثٌٌُْ ك٢ ثُوّ.

 ثُـورال ٣ضَٚ دٜيٙ 
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 أعئٍخ اإلؽغبط فٟ اإلٔغبْ 
 

 ةو ثُٖؾ٣ٌ٤ز & ٝثُٜ٘ج٣جس ثُؼٚذ٤زٓج ثُلٌم د٤ٖ ثَُٝث

 ثُق٤ًٌزُق٤ْز & ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز هجًٕ د٤ٖ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ث

 ثإلٗوْجّ –هجًٕ د٤ٖ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ٝمال٣ج ثُـٌثء ثُؼٚذ٢ ، ٖٓ ف٤ظ : ثُٞظ٤لز 

أعٌ  –هجًٕ د٤ٖ ٓٞنز ثٌُج٤ُّْٞ ٝٓٞنز ثُٚٞه٣ّٞ ٝثُذٞصج٤ّّٞ ك٢ ث٤ُْ٘ؼ ثُؼٚذ٢ ، ٖٓ ف٤ظ : ثُٞظ٤لز 

 ػِٜٔج.

 ( 107) ٗ  ٤ُِلز ػٚذ٤ز صؼٌٝش ُإلعجًر CDٝثُلضٌر  BCهجًٕ د٤ٖ ثُلضٌر 

 A  ،C  ٗ (107 )هجًٕ د٤ٖ ٗلجى٣ز ؿٖجء ث٤ُِلز ثُؼٚذ٤ز ك٢ ثُقجُض٤ٖ ثُِضجٕ صٔغِٜٔج 

 A  ،B  ٗ (108 )ٓج ثُلٌم د٤ٖ ًَ ٖٓ 

 هجًٕ د٤ٖ ثُل٘ ثُؾذ٢ٜ ٝثُل٘ ثُول١ٞ ُِٔل 

 ثُٞظ٤لز ( –هجًٕ د٤ٖ ثُوٓجؽ ثألٓج٢ٓ ٝثُوٓجؽ ثُنِل٢ ، ٖٓ ف٤ظ ) ثُض٤ًٌخ 

 ثُٞظ٤لز ( –هجًٕ د٤ٖ ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ ٝثُ٘نجع ثُْٔضط٤َ ، ٖٓ ف٤ظ ) ثٌُٔجٕ 

 ٓج ثُلٌم د٤ٖ ثُٔجهر ثٌُٓجه٣ز & ثُٔجهر ثُذ٤ٞجء

 أٗٞثػٜج –هجًٕ د٤ٖ ثألػٚجح ثُٔن٤ز & ثُؼٚجح ث٤ًُٖٞز ، ٖٓ ف٤ظ : ػوهٛج 

 هجًٕ د٤ٖ ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ث١ًٌَُٔ & ثُؾٜجٍ ثُؼٚذ٢ ثُطٌك٢ ، ٖٓ ف٤ظ ثُٞظ٤لز

 جًٕ د٤ٖ هطجع ك٢ هٌٖر ثُٔل & هطجع ػ٢ٌٝ ك٢ ثُ٘نجع ث٢ًُٖٞ.ه
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